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EB-STOFNANIR
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.2238 � Solectron/NatSteel Electronics)

 Mál sem hugsanlega verður tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1. Framkvæmdastjórninni barst 21. nóvember 2000 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt
4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89( 1), eins og henni var síðast breytt með reglugerð (EB)
nr. 1310/97( 2), þar sem bandaríska fyrirtækið Solectron Corp. (Solectron) öðlast, í skilningi b-liðar
1. mgr. 3. gr. fyrrnefndrar reglugerðar, yfirráð  yfir öllu fyrirtækinu NatSteel Electronics Ltd.
Singapore (NatSteel Electronics) með yfirtökuboði sem var auglýst 31.10.2000.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- Solectron:  þjónustusamningar um samsetningu fyrir frumframleiðendur,

- NatSteel Electronics: þjónustusamningar um samsetningu fyrir frumframleiðendur.

3. Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin sem tilkynnt hefur verið
geti fallið undir gildissvið reglugerðar (EBE) nr. 4064/89. Þó er lokaákvörðun hvað þetta atriði
varðar frestað um sinn. Með hliðsjón af tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar, um einfaldaða
málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna  samfylkinga samkvæmt reglugerð ráðsins (EBE)
nr. 4064/89( 3), er rétt að benda á að til greina kemur að taka þetta mál til meðferðar samkvæmt
málsmeðferðinni sem kveðið er á um í henni.

4. Framkvæmdastjórnin gefur þriðju aðilum, sem eiga hagsmuna að gæta, kost á að koma hugsanlegum
athugasemdum sínum varðandi fyrirhugaða aðgerð á framfæri við sig.

Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá birtingu þessarar
tilkynningar í Stjtíð. EB C 345, 2.12.2000. Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar
um bréfasíma (nr. +32 2 296 43 01 eða 296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls nr. COMP/
M.2238 � Solectron/NatSteel Electronics, á eftirfarandi heimilisfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B � Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/Brussel.

(1) Stjtíð. EB L 395, 30.12.1989, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 257, 21.9.1990, bls. 13.

(2) Stjtíð. EB L 180, 9.7.1997, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 40, 13.2.1998, bls. 17.

(3) Stjtíð. EB C 217, 29.7.2000, bls. 32.

2000/EES/58/01
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.2248 � CVC/Advent/Carlyle/

Lafarge Matériaux de Spécialités)

 Mál sem hugsanlega verður tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1. Framkvæmdastjórninni barst 24. nóvember 2000 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt
4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89( 1), eins og henni var síðast breytt með reglugerð (EB)
nr. 1310/97( 2), þar sem fyrirtækin CVC European Equity II, Limited (CVC), Advent International
Corporation (Advent) og Carlyle Europe Partners General Parners LP , öðlast, í skilningi b-liðar
1. mgr. 3. gr. fyrrnefndrar reglugerðar, sameiginleg yfirráð yfir starfsemi frönsku samstæðunnar
Lafarge (LMS) á sérhæfðum sviðum, að undanskilinni línu- og vegamerkingarstarfsemi, í gegnum
Specialty Materials Participations, sem er nýstofnað fyrirtæki um sameiginlegt verkefni.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- CVC: stjórnun fjárfestingarsjóða og ráðgjöf á sviði fjárfestinga,

- Advent: stjórnun fjárfestingarsjóða og ráðgjöf á sviði fjárfestinga,

- Carlyle: stjórnun fjárfestingarsjóða og ráðgjöf á sviði fjárfestinga,

- LMS: alumínöt, eldfast sement, steypublöndur, íblöndunarefni og málning.

3. Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin sem tilkynnt hefur verið
geti fallið undir gildissvið reglugerðar (EBE) nr. 4064/89. Þó er lokaákvörðun hvað þetta atriði
varðar frestað um sinn. Með hliðsjón af tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar, um einfaldaða
málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna  samfylkinga samkvæmt reglugerð ráðsins (EBE)
nr. 4064/89( 3), er rétt að benda á að til greina kemur að taka þetta mál til meðferðar samkvæmt
málsmeðferðinni sem kveðið er á um í henni.

4. Framkvæmdastjórnin gefur þriðju aðilum, sem eiga hagsmuna að gæta, kost á að koma hugsanlegum
athugasemdum sínum varðandi fyrirhugaða aðgerð á framfæri við sig.

Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá birtingu þessarar
tilkynningar í Stjtíð. EB C 341, 1.12.2000. Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar
um bréfasíma (nr. +32 2 296 43 01 eða 296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls nr. COMP/
M.2248 � CVC/Advent/Carlyle/Lafarge Matériaux de Spécialités, á eftirfarandi heimilisfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B � Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/Brussel.

(1) Stjtíð. EB L 395, 30.12.1989, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 257, 21.9.1990, bls. 13.

(2) Stjtíð. EB L 180, 9.7.1997, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 40, 13.2.1998, bls. 17.

(3) Stjtíð. EB C 217, 29.7.2000, bls. 32.

2000/EES/58/02
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.2250 � DuPont/Air Products Chemicals/JV)

 Mál sem hugsanlega verður tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1. Framkvæmdastjórninni barst 22. nóvember 2000 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt
4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89( 1), eins og henni var síðast breytt með reglugerð (EB)
nr. 1310/97( 2), þar sem bandaríska fyrirtækið E.I. du Pont de Nemours and Company (DuPont) og
Air Products Chemicals Inc. (Air Products)  öðlast, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. fyrrnefndrar
reglugerðar, sameiginleg yfirráð yfir nýstofnuðu fyrirtæki um sameiginlegt verkefni (NanoMaterials)
með kaupum á hlutabréfum.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- DuPont: rannsóknir, þróun, framleiðsla, dreifing og sala á kemískum vörum, tilbúnum trefjum,
plastefnum, kemískum efnum fyrir akuryrkju, málningu, fræjum, lyfjum og öðrum efnum,

- Air Products: rannsóknir, þróun, framleiðsla og sala á gasi til iðnaðarnota og sérstakra nota,
fjölliðum,  kemískum hvötum og ýmsum kemískum milliefnum,

- NanoMaterials: rannsóknir, þróun, framleiðsla og sala á formúleruðum og óformúleruðum
kísilgrugglausnum til notkunar við rafslípun og jöfnun.

3. Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin sem tilkynnt hefur verið
geti fallið undir gildissvið reglugerðar (EBE) nr. 4064/89. Þó er lokaákvörðun hvað þetta atriði
varðar frestað um sinn. Með hliðsjón af tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar, um einfaldaða
málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna  samfylkinga samkvæmt reglugerð ráðsins (EBE)
nr. 4064/89( 3), er rétt að benda á að til greina kemur að taka þetta mál til meðferðar samkvæmt
málsmeðferðinni sem kveðið er á um í henni.

4. Framkvæmdastjórnin gefur þriðju aðilum, sem eiga hagsmuna að gæta, kost á að koma hugsanlegum
athugasemdum sínum varðandi fyrirhugaða aðgerð á framfæri við sig.

Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá birtingu þessarar
tilkynningar í Stjtíð. EB C 345, 2.12.2000. Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar
um bréfasíma (nr. +32 2 296 43 01 eða 296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls nr. COMP/
M.2250 � DuPont/Air Products Chemicals/JV, á eftirfarandi heimilisfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B � Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/Brussel.

(1) Stjtíð. EB L 395, 30.12.1989, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 257, 21.9.1990, bls. 13.

(2) Stjtíð. EB L 180, 9.7.1997, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 40, 13.2.1998, bls. 17.

(3) Stjtíð. EB C 217, 29.7.2000, bls. 32.

2000/EES/58/03
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Upphaf málsmeðferðar
(Mál nr. COMP/M.1915 � The Post Office/TPG/SPPL)

Framkvæmdastjórnin ákvað 15.11.2000 að hefja málsmeðferð í fyrrnefndu máli eftir að hafa komist að
niðurstöðu um að verulegur vafi leikur á að tilkynnt samfylking samrýmist hinum sameiginlega markaði.
Upphaf málsmeðferðar leiðir til frekari rannsóknar á tilkynntri samfylkingu. Ákvörðunin byggist á c-lið
1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4046/89.

Framkvæmdastjórnin gefur þriðju aðilum sem eiga hagsmuna að gæta kost á að koma athugasemdum
sínum varðandi fyrirhugaða samfylkingu á framfæri við sig.

Til að hægt sé að taka mið af athugasemdunum við málsmeðferðina verða þær að hafa borist
framkvæmdastjórninni eigi síðar en 15 dögum eftir þessa birtingu í Stjtíð. EB C  341, 2.12.2000.
Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar um bréfasíma (nr. +32 2 296 43 01 - 296 72 44)
eða í pósti, með tilvísun til máls nr. COMP/M.1915 � The Post Office/TPG/SPPL, á eftirfarandi
heimilisfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B � Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/Brussel.

(1) Stjtíð. EB L 395, 30.12.1989, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 257, 21.9.1990, bls. 13.

(2) Stjtíð. EB L 180, 9.7.1997, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 40, 13.2.1998, bls. 17.

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.2216 � Enel/FT/Wind/Infostrada)

1. Framkvæmdastjórninni barst 28. nóvember 2000 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt
4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89( 1), eins og henni var síðast breytt með reglugerð (EB)
nr. 1310/97( 2), þar sem ítalska fyrirtækið Enel Holding SpA (Enel) og franska fyritækið France
Télécom SA (FT) öðlast, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. fyrrnefndrar reglugerðar, sameiginleg yfirráð
yfir ítalska fyrirtækinu Infostrada SpA (Infostrada) með kaupum fyrirtækisins Enel á hlutabréfum
í Infostrada og samruna fyrirtækisins Infostrada við ítalska fyrirtækið Wind Telecomunicazioni
(SpA) (Wind). Wind er undir sameiginlegri stjórn Enel og FT.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- Enel: framleiðsla, flutningur og sala á rafmagni, sem og útvegun á fjarskiptaflutningsgetu um
fastalínur,

- FT: alls kyns fjarskiptaþjónusta bæði fastasambandsþjónusta og þráðlaus þjónusta, sem og
Internetþjónusta,

- Wind: fjarskiptaþjónusta bæði fastasambandsþjónusta og þráðlaus þjónusta, sem og
Internetþjónusta,

- Infostrada: fjarskiptaþjónusta um fastalínur.

3. Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin sem tilkynnt hefur verið
geti fallið undir gildissvið reglugerðar (EBE) nr. 4064/89. Þó er lokaákvörðun hvað þetta atriði
varðar frestað um sinn.

4. Framkvæmdastjórnin gefur þriðju aðilum, sem eiga hagsmuna að gæta, kost á að koma hugsanlegum
athugasemdum sínum varðandi fyrirhugaða aðgerð á framfæri við sig.

2000/EES/58/04

2000/EES/58/05
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Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá birtingu þessarar
tilkynningar í Stjtíð. EB C 344, 6.12.2000. Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar
um bréfasíma (nr. +32 2 296 43 01 eða 296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls nr. COMP/
M.2216 � Enel/FT/Wind/Infostrada, á eftirfarandi heimilisfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B � Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/Brussel.

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.2255 � Telefónica Intercontinental/

Sonera 3G Holding/Consortium Ipse 2000)

Mál sem hugsanlega verður tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1. Framkvæmdastjórninni barst 29. nóvember 2000 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt
4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89( 1), eins og henni var síðast breytt með reglugerð (EB)
nr. 1310/97( 2), þar sem fyrirtækin Telefónica Intercontinental S.A., sem er undir stjórn spænska
fyrirtækisins Telefónica S.A. (Telefonica) og Sonera 3G Holding BV, sem stjórnað er af Finish
Sonera Corporation (Sonera), öðlast, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. fyrrnefndrar reglugerðar,
sameiginleg yfirráð yfir fyrirtækinu Consortium Ipse 2000 með kaupum á hlutabréfum í nýstofnuðu
fyrirtæki um sameiginlegt verkefni.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- Telefónica: fastalínu-, farsíma- og gagnasamskipti, virðisaukandi þjónusta og Netaðgangs-
þjónusta, fjölmiðlar og skemmtiefni,

- Sonera: fastalínu-, farsíma- og gagnasamskipti, Internet og Netþjónusta,

- Ipse 2000: fyrirtæki sem komið var á fót í þeim tilgangi að kaupa leyfi í altæka farsímakerfinu
(UMTS) á Ítalíu

3. Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin sem tilkynnt hefur verið
geti fallið undir gildissvið reglugerðar (EBE) nr. 4064/89. Þó er lokaákvörðun hvað þetta atriði
varðar frestað um sinn. Með hliðsjón af tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar, um einfaldaða
málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna  samfylkinga samkvæmt reglugerð ráðsins (EBE)
nr. 4064/89( 3), er rétt að benda á að til greina kemur að taka þetta mál til meðferðar samkvæmt
málsmeðferðinni sem kveðið er á um í henni.

4. Framkvæmdastjórnin gefur þriðju aðilum, sem eiga hagsmuna að gæta, kost á að koma hugsanlegum
athugasemdum sínum varðandi fyrirhugaða aðgerð á framfæri við sig.

Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá birtingu þessarar
tilkynningar í Stjtíð. EB C 349, 6.12. 2000. Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar
um bréfasíma (nr. +32 2 296 43 01 eða 296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls nr. COMP/
M.2255 � Telefónica Intercontinental/Sonera 3G Holding/Consortium Ipse 2000, á eftirfarandi
heimilisfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B � Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/Brussel.

(1) Stjtíð. EB L 395, 30.12.1989, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 257, 21.9.1990, bls. 13.

(2) Stjtíð. EB L 180, 9.7.1997, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 40, 13.2.1998, bls. 17.

(3) Stjtíð. EB C 217, 29.7.2000, bls. 32.
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.2243 � Stora Enso/AssiDomän/JV)

1. Framkvæmdastjórninni barst 23. nóvember 2000 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt
4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89( 1), eins og henni var síðast breytt með reglugerð (EB)
nr. 1310/97( 2), þar sem fyrirtækin Stora Enso Oyj (Stora Enso) og AssiDomän AB (AssiDomän)
öðlast, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. fyrrnefndrar reglugerðar, sameiginleg yfirráð yfir nýstofnuðu
fyrirtæki um sameiginlegt verkefni (Billerud).

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- Stora Enso: framleiðsla og sala á skógiðnaðarvörum, einkum pappír og pappa, trjákvoðu og
niðursöguðu timbri,

- AssiDomän: framleiðsla og sala á skógiðnaðarvörum einkum umbúðapappa, pokum og
kraftpappír, trjákvoðu og timbri,

- Billerud: pokar og kraftpappír, bylgjupappi, trjákvoða og fljótandi umbúðapappi.

3. Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin sem tilkynnt hefur verið
geti fallið undir gildissvið reglugerðar (EBE) nr. 4064/89. Þó er lokaákvörðun hvað þetta atriði
varðar frestað um sinn.

4. Framkvæmdastjórnin gefur þriðju aðilum, sem eiga hagsmuna að gæta, kost á að koma hugsanlegum
athugasemdum sínum varðandi fyrirhugaða aðgerð á framfæri við sig.

Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá birtingu þessarar
tilkynningar í Stjtíð. EB C 351, 7.12.2000. Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar
um bréfasíma (nr. +32 2 296 43 01 eða 296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls nr. COMP/
M.2243 � Stora Enso/AssiDomän/JV, á eftirfarandi heimilisfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B � Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/Brussel.

(1) Stjtíð. EB L 395, 30.12.1989, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 257, 21.9.1990, bls. 13.

(2) Stjtíð. EB L 180, 9.7.1997, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 40, 13.2.1998, bls. 17.

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.2254 � AviaPartner/Mærsk/Novia)

1. Framkvæmdastjórninni barst 30. nóvember 2000 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt
4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89( 1), eins og henni var síðast breytt með reglugerð (EB)
nr. 1310/97( 2), þar sem fyrirtækið AviaPartner N.V. (AviaPartner), sem er með höfuðstöðvar í
Brussel, öðlast, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. fyrrnefndrar reglugerðar, sameiginleg yfirráð ásamt
Mærsk Air A/S (Mærsk Air), Danmörku, sem tilheyrir samstæðunni A.P. Møller, í Novia Holding
A/S, með kaupum á hlutum sem nú eru í eigu LFV Holding AB, sem á síðasta stigi er stjórnað af
sænska ríkinu.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
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- AviaPartner: flugafgreiðsla,

- Mærsk Air: flugfélag,

- Novia: flugafgreiðsla.

3. Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin sem tilkynnt hefur verið
geti fallið undir gildissvið reglugerðar (EBE) nr. 4064/89. Þó er lokaákvörðun hvað þetta atriði
varðar frestað um sinn.

4. Framkvæmdastjórnin gefur þriðju aðilum, sem eiga hagsmuna að gæta, kost á að koma hugsanlegum
athugasemdum sínum varðandi fyrirhugaða aðgerð á framfæri við sig.

Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá birtingu þessarar
tilkynningar í Stjtíð. EB C 352, 8.12.2000. Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar
um bréfasíma (nr. +32 2 296 43 01 eða 296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls nr. COMP/
M.2254 � AviaPartner/Mærsk/Novia, á eftirfarandi heimilisfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B � Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/Brussel.

Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.1826 � KBC Bank/KBCPD/KBPDBV)

Framkvæmdastjórnin ákvað 31.3.2000 að mótmæla ekki framangreindri tilkynntri samfylkingu og lýsa
því yfir að hún samrýmdist hinum sameiginlega markaði. Þessi ákvörðun byggist á b-lið 1. mgr. 6. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89. Óstytt útgáfa af ákvörðuninni er eingöngu fáanleg á hollnesku og
verður birt eftir að  viðskiptaleyndarmál, sem kunna að koma þar fram, hafa verið felld brott. Ákvörðunin
er fáanleg:

- í pappírsútgáfu á söluskrifstofum opinberrar útgáfustarfsemi Evrópubandalaganna,

- í tölvutæku formi í ,,CNL�-útgáfu af CELEX- gagnagrunninum, undir skjalanúmeri 300M1826.
CELEX er tölvuvætt skjalakerfi sem hefur að geyma réttarreglur Evrópubandalagsins. Unnt er að fá
frekari upplýsingar um áskrift hjá:

EUR-OP,
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2925 Luxembourg
sími: +352 2929 42455, bréfasími: +352 2929 42763
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Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.2048 � Alcatel/Thomson Multimedia/JV)

Framkvæmdastjórnin ákvað 26.10.2000 að mótmæla ekki framangreindri tilkynntri samfylkingu og lýsa
því yfir að hún samrýmdist hinum sameiginlega markaði. Þessi ákvörðun byggist á b-lið 1. mgr. 6. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89. Óstytt útgáfa af ákvörðuninni er eingöngu fáanleg á ensku og
verður birt eftir að  viðskiptaleyndarmál, sem kunna að koma þar fram, hafa verið felld brott. Ákvörðunin
er fáanleg:

- í pappírsútgáfu á söluskrifstofum opinberrar útgáfustarfsemi Evrópubandalaganna,

- í tölvutæku formi í ,,CEN�-útgáfu af CELEX- gagnagrunninum, undir skjalanúmeri 300M2048.
CELEX er tölvuvætt skjalakerfi sem hefur að geyma réttarreglur Evrópubandalagsins. Unnt er að fá
frekari upplýsingar um áskrift hjá:

EUR-OP,
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2925 Luxembourg
sími: +352 2929 42455, bréfasími: +352 2929 42763

Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.2111 � Alcoa/British Aluminium)

Framkvæmdastjórnin ákvað 27.10.2000 að mótmæla ekki framangreindri tilkynntri samfylkingu og lýsa
því yfir að hún samrýmdist hinum sameiginlega markaði. Þessi ákvörðun byggist á b-lið 1. mgr. 6. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89. Óstytt útgáfa af ákvörðuninni er eingöngu fáanleg á ensku og
verður birt eftir að  viðskiptaleyndarmál, sem kunna að koma þar fram, hafa verið felld brott. Ákvörðunin
er fáanleg:

- í pappírsútgáfu á söluskrifstofum opinberrar útgáfustarfsemi Evrópubandalaganna,

- í tölvutæku formi í ,,CEN�-útgáfu af CELEX- gagnagrunninum, undir skjalanúmeri 300M2111.
CELEX er tölvuvætt skjalakerfi sem hefur að geyma réttarreglur Evrópubandalagsins. Unnt er að fá
frekari upplýsingar um áskrift hjá:

EUR-OP,
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2925 Luxembourg
sími: +352 2929 42455, bréfasími: +352 2929 42763
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Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.2135 � NCR/4Front)

Framkvæmdastjórnin ákvað 12.10.2000 að mótmæla ekki framangreindri tilkynntri samfylkingu og lýsa
því yfir að hún samrýmdist hinum sameiginlega markaði. Þessi ákvörðun byggist á b-lið 1. mgr. 6. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89. Óstytt útgáfa af ákvörðuninni er eingöngu fáanleg á ensku og
verður birt eftir að  viðskiptaleyndarmál, sem kunna að koma þar fram, hafa verið felld brott. Ákvörðunin
er fáanleg:

- í pappírsútgáfu á söluskrifstofum opinberrar útgáfustarfsemi Evrópubandalaganna,

- í tölvutæku formi í ,,CEN�-útgáfu af CELEX- gagnagrunninum, undir skjalanúmeri 300M2135.
CELEX er tölvuvætt skjalakerfi sem hefur að geyma réttarreglur Evrópubandalagsins. Unnt er að fá
frekari upplýsingar um áskrift hjá:

EUR-OP,
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2925 Luxembourg
sími: +352 2929 42455, bréfasími: +352 2929 42763

Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.2158 � Crédit Suisse Group/Donaldson,

Lufkin & Jenrette)

Framkvæmdastjórnin ákvað 9.10.2000 að mótmæla ekki framangreindri tilkynntri samfylkingu og lýsa
því yfir að hún samrýmdist hinum sameiginlega markaði. Þessi ákvörðun byggist á b-lið 1. mgr. 6. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89. Óstytt útgáfa af ákvörðuninni er eingöngu fáanleg á ensku og
verður birt eftir að  viðskiptaleyndarmál, sem kunna að koma þar fram, hafa verið felld brott. Ákvörðunin
er fáanleg:

- í pappírsútgáfu á söluskrifstofum opinberrar útgáfustarfsemi Evrópubandalaganna,

- í tölvutæku formi í ,,CEN�-útgáfu af CELEX- gagnagrunninum, undir skjalanúmeri 300M2158.
CELEX er tölvuvætt skjalakerfi sem hefur að geyma réttarreglur Evrópubandalagsins. Unnt er að fá
frekari upplýsingar um áskrift hjá:

EUR-OP,
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2925 Luxembourg
sími: +352 2929 42455, bréfasími: +352 2929 42763
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Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.2072 � Phillip Morris/Nabisco)

Framkvæmdastjórnin ákvað 16.10.2000 að mótmæla ekki framangreindri tilkynntri samfylkingu og lýsa
því yfir að hún samrýmdist hinum sameiginlega markaði. Þessi ákvörðun byggist á b-lið 1. mgr. 6. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89. Óstytt útgáfa af ákvörðuninni er eingöngu fáanleg á ensku og
verður birt eftir að  viðskiptaleyndarmál, sem kunna að koma þar fram, hafa verið felld brott. Ákvörðunin
er fáanleg:

- í pappírsútgáfu á söluskrifstofum opinberrar útgáfustarfsemi Evrópubandalaganna,

- í tölvutæku formi í ,,CEN�-útgáfu af CELEX- gagnagrunninum, undir skjalanúmeri 300M2072.
CELEX er tölvuvætt skjalakerfi sem hefur að geyma réttarreglur Evrópubandalagsins. Unnt er að fá
frekari upplýsingar um áskrift hjá:

EUR-OP,
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2925 Luxembourg
sími: +352 2929 42455, bréfasími: +352 2929 42763

Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.2077 � Clayton Dubilier & Rice/Italtel)

Framkvæmdastjórnin ákvað 1.9.2000 að mótmæla ekki framangreindri tilkynntri samfylkingu og lýsa því
yfir að hún samrýmdist hinum sameiginlega markaði. Þessi ákvörðun byggist á b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar
ráðsins (EBE) nr. 4064/89. Óstytt útgáfa af ákvörðuninni er eingöngu fáanleg á ensku og verður birt eftir
að  viðskiptaleyndarmál, sem kunna að koma þar fram, hafa verið felld brott. Ákvörðunin er fáanleg:

- í pappírsútgáfu á söluskrifstofum opinberrar útgáfustarfsemi Evrópubandalaganna,

- í tölvutæku formi í ,,CEN�-útgáfu af CELEX- gagnagrunninum, undir skjalanúmeri 300M2077.
CELEX er tölvuvætt skjalakerfi sem hefur að geyma réttarreglur Evrópubandalagsins. Unnt er að fá
frekari upplýsingar um áskrift hjá:

EUR-OP,
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2925 Luxembourg
sími: +352 2929 42455, bréfasími: +352 2929 42763
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Orðsending framkvæmdastjórnarinnar innan ramma
framkvæmdar á tilskipun ráðsins 89/686/EBE frá

21. desember 1989 um persónuhlífar(1) eins og henni var breytt með
tilskipunum ráðsins 93/68/EBE(2), 93/95/EBE(3) og 96/58/EB(4)

(Birting á heitum og tilvísunum samhæfðra evrópska staðla sem falla undir tilskipunina)

OEN(1) Tilvísun Heiti samhæfðu staðlanna Fyrst birt
(Stjtíð. EB)(2)

(1) Stjtíð. EB L 399 frá 30.12.1989, bls. 18.

(2) Stjtíð. EB L 220 frá 30.8.1993, bls. 1.

(3) Stjtíð. EB L 276 frá 9.11.1993, bls. 11.

(4) Stjtíð. EB L 236 frá 18.9.1996, bls. 44.

CEN EN 132:1998

CEN EN 133:1990

CEN EN 134:1998

CEN EN 135:1998

CEN EN 136:1998

CEN EN 137:1993

CEN EN 138:1994

CEN EN 139:1994

CEN EN 139/A1:1999

CEN EN 140:1998

CEN EN 141:1990

CEN EN 142:1989

CEN EN 143:1990

CEN EN 144-1: 1991

CEN EN 144-2: 1998

CEN EN 145:1997

CEN EN 146:1991

CEN EN 147:1991

CEN EN 148-1: 1999

CEN EN 148-2: 1998

Öndunarfærahlífar - Skilgreiningar

Öndunarfærahlífar - Flokkun

Öndunarfærahlífar - Nafnaskrá fyrir íhluta

Öndunarfærahlífar � Skrá yfir samsvarandi hugtök

Öndunarfærahlífar - Heilgrímur - Kröfur, prófun, merking

Öndunarfærahlífar - Séröndunarbúnaður með samþjöppuðu
lofti í opinni hringrás - Kröfur, prófun, merking

Öndunarfærahlífar - Ferskloftsslanga tengd heilgrímu,
hálfgrímu eða munnstykki - Kröfur, prófun, merking

Öndunarfærahlífar - Ferskloftsgríma tengd þrýstilofti;
heilgríma, hálfgríma eða munnstykki - Kröfur, prófun,
merking

Öndunarfærahlífar � Ferskloftsgríma tengd þrýstilofti;
heilgríma, hálfgríma eða munnstykki � Kröfur, prófun,
merking

Öndunarfærahlífar - Hálfgrímur og fjórðungsgrímur -
Kröfur, prófun, merking

Öndunarfærahlífar - Gassíur og samsettar síur - Kröfur,
prófun, merking

Öndunarfærahlífar - Munnstykki - Kröfur, prófun,
merking

Öndunarfærahlífar - Agnasíur - Kröfur, prófun, merking

Öndunarfærahlífar - Lokar fyrir gashylki - 1.hluti:
Skrúfgangur fyrir inntakstengingu

Öndunarfærahlífar - Lokar fyrir gashylki - 2. hluti:
Skrúfgangur fyrir úttakstengingu

Öndunarfærahlífar - Séröndunarbúnaður með lokaðri
hringrás fyrir samþjappað súrefni og samþjappaða blöndu
súrefnis og köfnunarefnis

Öndunarfærahlífar - Knúinn agnasíubúnaður með hjálmum
eða hettum - Kröfur, prófun, merking

Öndunarfærahlífar - Knúinn agnasíubúnaður með
andlitsgrímum, hálfgrímum eða fjórðungsgrímum - Kröfur,
prófun, merking

Öndunarfærahlífar � Bönd fyrir andlitsgrímur � 1. hluti:
Staðlaðir bandhnútar

Öndunarfærahlífar � Bönd fyrir andlitsgrímur � 2. hluti:
Aðalhnútar

4.6.1999

19.2.1992

13.6.1998

4.6.1999

13.6.1998

23.12.1993

16.12.1994

30.8.1995

5.11.1999

6.11.1998

19.2.1992

19.2.1992

19.9.1992

19.9.1992

4.6.1999

19.2.1998

19.9.1992

19.9.1992

4.6.1999

4.6.1999
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OEN(1) Tilvísun Heiti samhæfðu staðlanna Fyrst birt
(Stjtíð. EB)(2)

CEN EN 148-3: 1999

CEN EN 149:1999

CEN EN 165:1995

CEN EN 166:1995

CEN EN 167:1995

CEN EN 168:1995

CEN EN 169:1992

CEN EN 170:1992

CEN EN 171:1992

CEN EN 172:1994

CEN EN 172/A1:2000

CEN EN 174:1996

CEN EN 175:1997

CEN EN 207:1998

CEN EN 208:1998

CEN EN 250:2000

CEN EN 269:1994

CEN EN 270:1994

CEN EN 270/A1: 2000

CEN EN 271:1995

CEN EN 271/A1: 2000

CEN EN 340:1993

CEN EN 341:1992

CEN EN 341/A1: 1996

CEN EN 344:1992

Öndunarfærahlífar � Bönd fyrir andlitsgrímur � 3. hluti:
Bandhnútar M 45 x 3

Öndunarfærahlífar - Hálfgrímusíur til varnar gegn ögnum -
Kröfur, prófun, merking

Augnhlífar - Íðorðasafn

Augnhlífar � Forskriftir

Augnhlífar - Ljóstæknilegar prófunaraðferðir

Augnhlífar - Aðrar prófunaraðferðir en ljóstæknilegar

Augnhlífar - Síur fyrir logsuðu og skyldar aðgerðir -Kröfur
um gegnhleypni og æskileg notkun

Augnhlífar - Útfjólubláar síur - Kröfur um gegnhleypni og
æskileg notkun

Augnhlífar - Innrauðar síur - Kröfur um genghleypni og
æskileg notkun

Augnhlífar - Síur til varnar gegn sólarljósi til nota í iðnaði

Augnhlífar - Síur til varnar gegn sólarljósi til nota í iðnaði

Augnhlífar - Skíðagleraugu fyrir brun og svig

Persónuhlífar - Augn- og andlitshlífar til notkunar við
málmsuðu og tengda vinnslu

Augnhlífar - Síur og hlífðargleraugu til varnar gegn
leysigeislun (leysiaugnhlífar)

Augnhlífar - Hlífðargleraugu til notkunar við stillingu á
leysum og leysikerfum (leysistillingargleraugu)

Öndunarbúnaður � Sérköfunarbúnaður með samþjöppuðu
lofti í opinni hringrás � Kröfur, prófun, merking

Öndunarfærahlífar - Knúin öndunarslanga fyrir ferskt loft,
með hettu - Kröfur, prófun, merking

Öndunarfærahlífar - Ferskloftsgríma með hettu tengd
þrýstilofti - Kröfur, prófun, merking

Öndunarfærahlífar � Ferskloftsgríma með hettu tengd
þrýstilofti � Kröfur, prófun, merking

Öndunarfærahlífar - Ferskloftsgríma tengd þrýstilofti eða
dælu með hettu til notkunar við sandblástur - Kröfur,
prófun, merking

Öndunarfærahlífar � Ferskloftsgríma tengd Þrýstilofti eða
dælu með hettu til notkunar við sandblástur � Kröfur,
prófun, merking

Hlífðarfatnaður - Almennar kröfur

Persónuhlífar til að verjast falli úr vissri hæð -Sigbúnaður
til björgunar

Persónuhlífar til að verjast falli úr vissri hæð - Sigbúnaður
til björgunar

Öryggiskröfur og prófunaraðferðir, hlífðar- og
vinnuskófatnaður til sérstakra nota á vinnustað

4.6.1999

19.9.1992

15.5.1995

3.12.1996

10.10.1996

10.10.1996

23.12.1993

23.12.1993

23.12.1993

15.5.1996

4.7.2000

13.6.1998

19.2.1998

21.11.1998

21.11.1998

8.6.2000

16.12.1994

30.8.1995

8.6.2000

12.1.1996

8.6.2000

16.12.1994

23.12.1993

6.11.1998

23.12.1993



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB7.12.2000 Nr.58/13

OEN(1) Tilvísun Heiti samhæfðu staðlanna Fyrst birt
(Stjtíð. EB)(2)

CEN EN 344/A1: 1997

CEN EN 344-2: 1996

CEN EN 345:1992

CEN EN 345/A1: 1997

CEN EN 345-2: 1996

CEN EN 346:1992

CEN EN 346/A1: 1997

CEN EN 346-2: 1996

CEN EN 347:1992

CEN EN 347/A1: 1997

CEN EN 347-2: 1996

CEN EN 348:1998

CEN EN 352-1: 1993

CEN EN 352-2: 1993

CEN EN 352-3: 1996

CEN EN 353-1: 1992

CEN EN 353-2: 1992

CEN EN 354:1992

CEN EN 355:1992

CEN EN 358:1992

CEN EN 360:1992

CEN EN 361:1992

CEN EN 362:1992

CEN EN 363:1992

CEN EN 364:1992

Öryggiskröfur og prófunaraðferðir, hlífðar- og
vinnuskófatnaður til sérstakra nota á vinnustað

Öryggis-, hlífðar- og annar skófatnaður til nota á vinnustað
- 2. hluti: Viðbótarkröfur og prófunaraðferðir

Forskrift fyrir öryggisskófatnað til sérstakra nota á
vinnustað

Forskrift fyrir öryggisskófatnað til sérstakra nota á
vinnustað

Öryggisskófatnaður til nota á vinnustað - 2. hluti:
Viðbótarforskriftir

Forskrift fyrir hlífðarskófatnað til sérstakra nota á
vinnustað

Forskrift fyrir hlífðarskófatnað til sérstakra nota á
vinnustað

Hlífðarskófatnaður til nota á vinnustað - 2. hluti:
Viðbótarforskriftir

Forskrift fyrir vinnuskófatnað til sérstakra nota á vinnustað

Forskrift fyrir vinnuskófatnað til sérstakra nota á vinnustað

Vinnuskófatnaður - 2. hluti: Viðbótarforskriftir

Hlífðarfatnaður - Prófunaraðferð: Könnun á því hvernig
efni bregðast við litlum slettum bráðinna málmefna

Heyrnarhlífar - Öryggiskröfur og prófun � 1. hluti:
Eyrnaskjól

Heyrnarhlífar - Öryggiskröfur og prófun � 2. hluti:
Eyrnatappar

Heyrnarhlífar - Öryggiskröfur og prófun - 3. hluti: Hlífar
áfastar öryggishjálmum fyrir vinnustaði

Persónuhlífar til að verjast falli úr vissri hæð - Stýrður
fallstöðvunarbúnaður - 1. hluti: Stýrður fallstöðvunar-
búnaður á fastri akkerislínu

Persónuhlífar til að verjast falli úr vissri hæð - Stýrður
fallstöðvunarbúnaður - 2. hluti: Stýrður fallstöðvunar-
búnaður á færanlegri akkerislínu

Persónuhlífar til að verjast falli úr vissri hæð - Dragreipi

Persónuhlífar til að verjast falli úr vissri hæð - Orkugleypar

Persónuhlífar fyrir vinnustellingar og til að verjast falli úr
vissri hæð - Vinnustellingarkerfi

Persónuhlífar til að verjast falli úr vissri hæð -
Inndraganlegur fallstöðvunarbúnaður

Persónuhlífar til að verjast falli úr vissri hæð - Rammgerðar
ólar

Persónuhlífar til að verjast falli úr vissri hæð - Tengibúnaður

Persónuhlífar til að verjast falli úr vissri hæð -
Fallstöðvunarkerfi

Persónuhlífar til að verjast falli úr vissri hæð -
Prófunaraðferðir

19.2.1998

3.12.1996

23.12.1993

19.2.1998

3.12.1996

23.12.1993

19.2.1998

3.12.1996

23.12.1993

19.2.1998

14.6.1997

23.12.1993

23.12.1993

23.12.1993

14.6.1997

23.12.1993

23.12.1993

23.12.1993

23.12.1993

23.12.1993

23.12.1993

23.12.1993

23.12.1993

23.12.1993

23.12.1993



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EBNr.58/14 7.12.2000
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OEN(1) Tilvísun Heiti samhæfðu staðlanna Fyrst birt
(Stjtíð. EB)(2)

CEN EN 365:1992

CEN EN 366:1993

CEN EN 367:1992

CEN EN 368:1992

CEN EN 369:1993

CEN EN 371:1992

CEN EN 372:1992

CEN EN 373:1993

CEN EN 374-1:1994

CEN EN 374-2:1994

CEN EN 374-3:1994

CEN EN 379:1994

CEN EN 379/A1:1998

CEN EN 381-1:1993

CEN EN 381-2:1995

CEN EN 381-3:1996

CEN EN 381-4:1999

CEN EN 381-5:1995

CEN EN 381-7:1999

CEN EN 381-8:1997

Persónuhlífar til að verjast falli úr vissri hæð - Almennar
kröfur um notkunarreglur og merkingu

Hlífðarfatnaður - vörn gegn hita og eldi - Prófunaraðferð:
Mat á efnum og samsetningum efna sem verða fyrir
áhrifum frá geislahitagjafa

Hlífðarklæðnaður- Vörn gegn hita og eldi - Aðferð til að
ákvarða hve mikill hiti berst þegar viðkomandi er í nánd
við loga

Hlífðarklæðnaður - Vörn gegn fljótandi efnum -
Prófunaraðferð: Viðnám efnis gegn vökvagegndræpi

Hlífðarklæðnaður - Vörn gegn fljótandi efnum -
Prófunaraðferð: Viðnám efnis gegn vökvagegndræpi

Öndunarfærahlífar - AX-gassíur og samsettar síur gegn
lífrænum efnasamböndum sem hafa lágan suðupunkt -
Kröfur, prófun, merking

Öndunarfærahlífar - SX-gassíur og samsettar síur gegn
sérstökum nafngreindum efnasamböndum - Kröfur,
prófun, merking

Hlífðarklæðnaður - Mat á viðnámi efna gegn slettum
bráðinna málefna

Hlífðarhanskar til að verjast kemískum efnum og örverum
- 1. hluti: Íðorð og kröfur um nothæfi

Hlífðarhanskar til að verjast kemískum efnum og örverum
-

2. hluti: Könnun á viðnámi gegn gegnflæði
Hlífðarhanskar til að verjast kemískum efnum og örverum
- 3. hluti: Könnun á viðnámi geng gegndræpi kemískra
efna

Forskrift fyrir málmsuðugler með stillanlegri gegnhleypni
ljóss og málmsuðugler með tveimur stillingum fyrir
gegnhleypni ljóss

Forskrift fyrir málmsuðugler með stillanlegri gegnhleypni
ljóss og málmsuðugler með tveimur stillingum fyrir
gegnhleypni ljóss

Hlífðarklæðnaður fyrir þá sem nota keðjusagir sem halda
þarf á  - 1. hluti: Prófunarbúnaður til að prófa viðnám
gegn sagarbiti keðjusagar

Hlífðarfatnaður fyrir þá sem nota keðjusagir sem halda
þarf á - 2. hluti: Prófunaraðferðir fyrir legghlífar

Hlífðarfatnaður fyrir þá sem nota handstýrðar keðjusagir
- 3. hluti: Prófunaraðferðir fyrir skófatnað

Hlífðarfatnaður fyrir þá sem nota handstýrðar keðjusagir
� 4. hluti: Prófunaraðferð fyrir hanska til hlífðar gegn
keðjusögum

Hlífðarfatnaður fyrir þá sem nota keðjusagir sem halda
þarf á - 5. hluti: Kröfur vegna legghlífa

Hlífðarfatnaður fyrir þá sem nota handstýrðar keðjusagir
� 7. hluti: Kröfur vegna hanska til hlífðar gegn
keðjusögum

Hlífðarfatnaður fyrir þá sem nota handstýrðar keðjusagir
- 8. hluti: Prófunaraðferð vegna legghlífa til nota við
keðjusagir

23.12.1993

16.12.1994

23.12.1993

23.12.1993

23.12.1993

23.12.1993

23.12.1993

23.12.1993

16.12.1994

16.12.1994

16.12.1994

16.12.1994

6.11.1998

23.12.1993

12.1.1996

10.10.1996

16.3.2000

12.1.1996

16.3.2000

18.10.1997



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB7.12.2000 Nr.58/15

OEN(1) Tilvísun Heiti samhæfðu staðlanna Fyrst birt
(Stjtíð. EB)(2)

CEN EN 381-9:1997

CEN EN 388:1994

CEN EN 393:1993

CEN EN 393/A1:1998

CEN EN 394:1993

CEN EN 395:1993

CEN EN 395/A1:1998

CEN EN 396:1993

CEN EN 396/A1:1998

CEN EN 397:1995

CEN EN 399:1993

CEN EN 399/A1:1998

CEN EN 400:1993

CEN EN 401:1993

CEN EN 402:1993

CEN EN 403:1993

CEN EN 404:1993

CEN EN 405:1992

CEN EN 407:1994

CEN EN 412:1993

CEN EN 420:1994

CEN EN 421:1994

CEN EN 433:1997

Hlífðarfatnaður fyrir þá sem nota handstýrðar keðjusagir -
8. hluti: Kröfur vegna legghlífa til nota við keðjusagir

Hlífðarhanskar til að verjast áverkum

Björgunarvesti og flotgallar - Flotbúnaður - 50 N

Björgunarvesti og flotgallar - Flotbúnaður - 50 N

Björgunarvesti og flotgallar � Fylgihlutir

Björgunarvesti og flotgallar - Björgunarvesti - 100 N

Björgunarvesti og flotgallar - Björgunarvesti - 100 N

Björgunarvesti og flotgallar - Björgunarvesti - 150 N

Björgunarvesti og flotgallar - Björgunarvesti - 150 N

Öryggishjálmar fyrir vinnustaði

Björgunarvesti og flotgallar - Björgunarvesti - 275 N

Björgunarvesti og flotgallar - Björgunarvesti - 275 N

Öndunarfærahlífar til sjálfsbjargar - Séröndunarbúnaður
með lokaðri hringrás - Björgunarbúnaður með
samþjöppuðu súrefni - Kröfur, prófun, merking

Öndunarfærahlífar til sjálfsbjargar - Séröndunarbúnaður
með lokaðri hringrás - Björgunarbúnaður með kemísku
súrefni (KO2) - Kröfur, prófun, merking

Öndunarfærahlífar fyrir undankomu - Séröndunarbúnaður
með opinni hringrás með andlitsgrímu eða munnstykkjum
- Kröfur, prófun, merking

Öndunarfærahlífar til sjálfsbjargar - Síubúnaður með

hettu til sjálfsbjargar frá eldi - Kröfur, prófun, merking

Öndunarfærahlífar til sjálfsbjargar - Undankomusíur -

Kröfur, prófun, merking

Öndunarfærahlífar  - Hálfgrímur með síuloka til varnar
gegn gastegundum eða gastegundum og ögnum - Kröfur,
prófun, merking

Hlífðarhanskar gegn hættu á ofhitnun (hiti og/eða eldur)

Hlífðarsvuntur til notkunar með handhnífum

Almennar kröfur varðandi hanska

Hlífðarhanskar gegn jónandi geislun og geislavirkri mengun

Hjálmar fyrir slökkviliðsmenn

18.10.1997

16.12.1994

16.12.1994

6.11.1998

16.12.1994

16.12.1994

11.6.1998

16.12.1994

06.11.1998

12.1.1996

16.12.1994

6.11.1998

23.12.1993

23.12.1993

16.12.1994

23.12.1993

16.12.1994

23.12.1993

16.12.1994

23.12.1994

16.12.1994

16.12.1994

19.2.1998



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EBNr.58/16 7.12.2000
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OEN(1) Tilvísun Heiti samhæfðu staðlanna Fyrst birt
(Stjtíð. EB)(2)

CEN EN 458:1993

CEN EN 463:1994

CEN EN 464:1994

CEN EN 465:1995

CEN EN 465/A1:1998

CEN EN 466:1995

CEN EN 466/A1:1998

CEN EN 467:1995

CEN EN 467/A1:1998

CEN EN 468:1994

CEN EN 469:1995

CEN EN 470-1:1995

CEN EN 470-1/A1:1998

CEN EN 471:1994

CEN EN 510:1993

CEN EN 511:1994

CEN EN 530:1994

CEN EN 531:1995

CEN EN 531/A1:1998

Heyrnarhlífar - Tilmæli varðandi val, notkun, umhirðu
og viðhald - Leiðbeiningarskjal

Hlífðarfatnaður til nota gegn fljótandi efnum -
Prófunaraðferð: Viðnám gegn gegnflæði prófað með
vökvabunu (bunupróf)

Hlífðarfatnaður til nota gegn fljótandi og loftkenndum
efnum, að úðaefnum og ögnum úr föstum efnum
meðtöldum - Prófunaraðferð: Lekaþéttni loftþéttra flíka
prófuð (prófun á innri þrýstingi)

Hlífðarfatnaður - Vörn gegn fljótandi efnum -
Nothæfiskröfur vegna efnahlífðarfatnaðar þar sem
samskeyti fatnaðarins verða að vera úðaþétt  (Búnaður af
4. gerð)

Hlífðarfatnaður - Vörn gegn fljótandi efnum -
Nothæfiskröfur vegna efnahlífðarfatnaðar þar sem
samskeyti fatnaðarins verða að vera úðaþétt (Búnaður af
4. gerð)

Hlífðarfatnaður - Vörn gegn fljótandi efnum -
Nothæfiskröfur vegna efnahlífðarfatnaðar þar sem
samskeyti fatnaðarins verða að vera vökvaþétt
(Búnaður af 3. gerð)

Hlífðarfatnaður - Vörn gegn fljótandi efnum -
Nothæfiskröfur vegna efnahlífðarfatnaðar Þar sem
samskeyti fatnaðarins verða að vera vökvaþétt (Búnaður
af 3. gerð)

Hlífðarfatnaður - Vörn gegn fljótandi efnum -
Nothæfiskröfur vegna flíka sem veita ákveðnum hlutum
líkamans vörn

Hlífðarfatnaður - Vörn gegn fljótandi efnum -
Nothæfiskröfur vegna flíka sem veita ákveðnum hlutum
líkamans vörn

Hlífðarfatnaður til nota gegn fljótandi efnum -
Prófunaraðferð: Viðnám gegn gegnflæði prófað með úða
(úðapróf)

Hlífðarfatnaður fyrir slökkviliðsmenn - Kröfur og
prófunaraðferðir fyrir hlífðarfatnað fyrir slökkvistarf

Hlífðarfatnaður til notkunar við málmsuðu og ámóta
vinnslu - 1. hluti: Almennar kröfur

Hlífðarfatnaður til notkunar við málmsuðu og ámóta
vinnslu - 1. hluti: Almennar kröfur

Vel sýnilegur viðvörunarfatnaður

Forskrift fyrir hlífðarfatnað til nota þar sem hætta á að
flækjast í hreyfanlega hluta er fyrir hendi

Hlífðarhanskar gegn kulda

Slitþol efna sem eru notuð í hlífðarfatnað �
Prófunaraðferðir

Hlífðarfatnaður fyrir iðnverkafólk sem vinnur í hita (að
undanskildum fatnaði fyrir slökkviliðsmenn og
málmsuðumenn)

Hlífðarfatnaður fyrir iðnverkafólk sem vinnur í hita

16.12.1994

16.12.1994

16.12.1994

12.1.1996

4.6.1999

12.1.1996

4.6.1999

14.6.1997

4.6.1999

16.12.1994

15.5.1996

12.1.1996

13.6.1998

16.12.1994

16.12.1994

16.3.2000

30.8.1995

6.11.1998

4.6.1999



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB7.12.2000 Nr.58/17

OEN(1) Tilvísun Heiti samhæfðu staðlanna Fyrst birt
(Stjtíð. EB)(2)

CEN EN 532:1994

CEN EN 533:1997

CEN EN 568:1997

CEN EN 569:1996

CEN EN 702:1994

CEN EN 795:1996

Hlífðarfatnaður - Vörn gegn hita og loga - Prófunaraðferð
fyrir takmarkaða útbreiðslu loga

Hlífðarfatnaður - Vörn gegn hita og loga - Efni og
efnasamsetningar með takmarkaða logaútbreiðslu

Búnaður fyrir fjallaklifur - Ísfestingar - Öryggiskröfur og
prófunaraðferðir

Hlífðarhanskar fyrir slökkviliðsmenn

Hlífðarfatnaður - Vörn gegn hita og loga -
Prófunaraðferð: Ákvörðun á hitaleiðni hlífðarfatnaðar,
eða þess efnis sem hann er gerður úr, við snertingu

Persónuhlífar til að verjast falli úr vissri hæð -
Festingarbúnaður - Kröfur og prófun

12.1.1996

14.6.1997

14.6.1997

10.10.1996

12.1.1996

12.2.2000

Viðvörun: Þessi útgáfa varðar ekki búnað sem lýst er í A-flokki (burðarfestingar), C-flokki (festingarbúnaður
þar sem notaðar eru láréttar sveigjanlegar línur) og D-flokki (þar sem notaðar eru láréttir fastir burðarteinar)
sem um getur í málsgreinum  3.13.1, 3.13.3, 3.13.4, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.5, 5.3.2 (að því
er varðar flokk A1) 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 6 (að því er varðar A-, C- og D-flokk), viðauki A   (málsgreinar A.2, A.3,
A.5 og A.6), viðauki B, og viðauki ZA (að því er varðar A-, C- og D-flokk), en fyrir þá er ekki gengið út frá
samræmi við ákvæði tilskipunar  89/686/EBE.

CEN EN 812:1997

CEN EN 813:1997

CEN EN 863:1995

CEN EN 892:1996

CEN EN 958:1996

CEN EN 960:1994

CEN EN 960/A1:1998

CEN EN 966:1996

CEN EN 966/A1:2000

CEN EN 967:1996

CEN EN 1061:1996

CEN EN 1073-1:1998

CEN EN 1077:1996

CEN EN 1078:1997

CEN EN 1080:1997

Höfuðfatnaður til að verjast léttum höggum í iðnaði

Persónuhlífar til að verjast falli úr vissri hæð � Setbelti

Hlífðarfatnaður - Aflfræðilegir eiginleikar - Prófunaraðferð:
Stunguþol

Búnaður fyrir fjallaklifur - Öflug fjallareipi - Öryggiskröfur og
prófunaraðferðir

Búnaður fyrir fjallaklifur - Álagsminnkandi útbúnaður notaður
við fjallaklifur eftir stígum með stigum og járnhandriðum (via
ferrata) - Öryggiskröfur og prófunaraðferðir

Höfuðlíkön til prófunar á öryggishjálmum

Höfuðlíkön til prófunar á öryggishjálmum

Hjálmar fyrir loftíþróttir

Hjálmar fyrir loftíþróttir

Höfuðhlífar fyrir ísknattleiksmenn

Öndunarfærahlífar fyrir undankomu - Séröndunarbúnaður með
lokaðri hringrás - Undankomubúnaður með kemísku súrefni
(NaClO3) - Kröfur, prófun, merking

Hlífðarfatnaður gegn mengun frá geislavirkum efnum - 1. hluti:
Kröfur og prófunaraðferðir vegna loftræsts hlífðarfatnaðar
gegn geislavirkri mengun í formi agna

Hjálmar fyrir alpaskíðamenn

Hjálmar fyrir hjólreiðafólk og notendur hjólabretta og
hjólaskauta

Högghlífðarhjálmar fyrir ung börn

19.2.1998

14.6.1997

15.5.1996

14.6.1997

14.6.1997

15.5.1996

6.11.1996

10.10.1996

4.7.2000

14.6.1997

14.6.1997

6.11.1998

10.10.1996

14.6.1997

14.6.1997



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EBNr.58/18 7.12.2000

ÍS
L

E
N

SK
 ú

tg
áf

a

OEN(1) Tilvísun     Heiti samhæfðu staðlanna Fyrst birt
(Stjtíð. EB)(2)

CEN EN 1082-1:1996

CEN EN 1095:1998

CEN EN 1146:1997

CEN EN 1146/A1:1998

CEN EN 1146/A2:1999

CEN EN 1149-1:1995

CEN EN 1149-2:1997

CEN EN 1150:1999

CEN EN 1384:1996

CEN EN 1385:1997

CEN EN 1486:1996

CEN EN 1621-1:1997

CEN EN 1731:1997

CEN EN 1731/A1:1997

CEN EN 1809:1997

CEN EN 1835:1999

CEN EN 1836:1996

CEN EN 1868:1997

CEN EN 1891:1998

CEN EN 1938:1998

Hlífðarfatnaður - Hanskar og armhlífar til varnar gegn
skurðum og stungum af völdum handhnífa - 1. hluti:
Netofnir stálhanskar og armhlífar

Öryggisbelti og líflína til nota á skemmtibátum -
Öryggiskröfur og prófunaraðferðir Öndunarfærahlífar
fyrir undankomu -

Séröndunarbúnaður með þrýstilofti í opinni hringrás með
hettu (þrýstiloftsbúnaður með hettu til undankomu) -
Kröfur, prófun, merking

Öndunarfærahlífar � Séröndunarbúnaður með Þrýstilofti
í opinni hringrás með hettu (Þrýstiloftsbúnaður með hettu
til undankomu) � Kröfur, prófun, merking

Öndunarfærahlífar � Séröndunarbúnaður með þrýstilofti
í opinni hringrás með hettu  (þrýstiloftsbúnaður með
hettu til undankomu) � Kröfur, prófun, merking

Hlífðarfatnaður - Rafstöðueiginleikar - 1. hluti:
Eðlisviðnám yfirborðs (Prófunaraðferðir og kröfur)

Hlífðarfatnaður - Rafstöðueiginleikar � 2. hluti:
Prófunaraðferðir til að mæla rafviðnám gegnum efni
(lóðrétt viðnám)

Hlífðarfatnaður � Áberandi fatnaður til annarra nota en
í atvinnuskyni � Prófunaraðferðir og kröfur

Hjálmar fyrir þá sem stunda reiðmennsku

Hjálmar til nota við kanóróður og fallvatnaíþróttir

Hlífðarfatnaður fyrir slökkviliðsmenn - Prófunaraðferðir
og kröfur vegna endurkastsfatnaðar fyrir sérhæft
slökkvistarf

Hlífðarfatnaður fyrir ökumenn vélhjóla til að verjast
höggum - 1. Hluti: Kröfur og aðferðir vegna högghlífa

Augn- og andlitshlífar með netáferð til notkunar í iðnaði
og annars staðar til varnar gegn vélrænni hættu og/eða
hita

Augn- og andlitshlífar með netáferð til notkunar í iðnaði
og annars staðar til varnar gegn vélrænni hættu og/eða
hita

Fylgibúnaður fyrir köfun - Flotjafnarar - Virkni- og
öryggiskröfur, prófunaraðferðir

Öndunarfærahlífar � Þrýstiloftsslöngutæki með hjálmi
eða hettu til léttrar notkunar � Kröfur, prófanir,
merkingar

Augnhlífar - Sólgleraugu og sólarglampasíur til almennra
nota

Persónuhlífar til að verjast falli úr vissri hæð - Skrá yfir
samsvarandi hugtök

Hlífðarbúnaður fyrir einstaklinga til að forðast fall - Reipi
með kjarna og slíðri sem teygjast lítið

Augnhlífar - Hlífðargleraugu fyrir ökumenn bifhjóla og
stiginna bifhjóla

14.6.1997

6.11.1998

14.6.1997

4.6.1999

16.3.2000

10.10.1996

19.2.1998

4.6.1999

14.6.1997

13.6.1009

3.12.1996

13.6.1998

14.6.1997

13.6.1998

13.6.1998

8.6.2000

14.6.1997

18.10.1997

6.11.1998

4.6.1999
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OEN(1) Tilvísun      Heiti samhæfðu staðlanna Fyrst birt
(Stjtíð. EB)(2)

CEN EN ISO 4869-2:1995

CEN EN ISO 10819:1996

CEN EN 12083:1998

CEN EN 12270:1998

CEN EN 12275:1998

CEN EN 12277:1998

CEN EN 12278:1998

CEN EN 12419:

CEN EN 12568:1998

CEN EN 12628:1999

CEN EN 12941:1998

CEN EN 12942:1998

CEN EN ISO 13997:1999

CEN EN ISO 14460:1999

CEN EN 24869-1:1992

CENELEC EN 50237:1997

CENELEC EN 50286:1999

CENELEC EN 50321:1999

CENELEC EN 60743:1996

CENELEC EN 60895:1996

CENELEC EN 60903:1992

CENELEC EN 60903/A11:
1997

CENELEC EN 60984:1992

Hljóðtækni - Heyrnarhlífar - 2. Hluti: Mat á virku gildi
A-vegins hljóðþrýstingsstigs þegar heyrnarhlífar eru
notaðar (ISO 4869-2:1994)

Vélrænn titringur og högg - Handar- og handleggstitringur
- Aðferð til að mæla og meta titringsleiðni hanska í lófa

Öndunarfærahlífar � Síur sem ekki eru festar á grímur �
Agnasíur, gassíur og fjölnotasíur � Kröfur, prófanir,
merkingar

Búnaður fyrir fjallaklifur - Hnetur - Öryggiskröfur og
prófunaraðferðir

Búnaður fyrir fjallaklifur - Karabínur - Öryggiskröfur og
prófunaraðferðir

Búnaður fyrir fjallaklifur - Fallvarnir - Öryggiskröfur og
prófunaraðferðir

Búnaður fyrir fjallaklifur - Trissur - Öryggiskröfur og
prófunaraðferðir

Öndunarfærahlífar � Þrýstiloftsslöngutæki með
andlitsgrímum, hálfgrímum eða fjórðungsgrímum til
léttrar notkunar � Kröfur, prófanir, merkingar

Fót- og legghlífar - Kröfur og prófunaraðferðir vegna
táhlífa og innleggja sem þola stungu með málmi

Aukabúnaður til köfunar � Sambyggð flot- og björgunar-
tæki � Kröfur um virkni og öryggi, prófunaraðferðir

Öndunarhlífar - Síur með dælu og hjálmi eða hettu -
Kröfur, prófanir, merkingar

Öndunarhlífar � Síur með dælu og andlitsgrímu, hálfgrímu
eða fjórðungsgrímu � Kröfur, prófanir, merkingar

Hlífðarfatnaður � Aflfræðilegir eiginleikar � Ákvörðun
viðnáms gegn skurði með hvössum hlutum (ISO
13997:1999)

Hlífðarklæðnaður fyrir ökumenn bifreiða � Vörn gegn
hita og logum � Kröfur um getu og prófunaraðferðir (ISO
14460:1999)

Fylgibúnaður fyrir köfun - Flotjafnarar - Virkni- og
öryggiskröfur, prófunaraðferðir

Hanskar og vettlingar með vélrænni vörn til vinnu við
spennuhafa hluti

Rafeinangrandi hlífðarfatnaður fyrir lágspennulagnir

Rafeinangrandi skófatnaður fyrir lágspennulagnir

Íðorð tengd tækjum og búnaði til nota við vinnu við
spennuhafa hluti

Leiðandi fatnaður fyrir vinnu við spennuhafa hluti með
málspennu allt að 800 kV riðstraum

Forskrift um hanska og vettlinga úr einangrandi efni fyrir
vinnu við spennuhafa hluti (IEC 60903:1988 (Breytt))

Forskrift um hanska og vettlinga úr einangrandi efni fyrir
vinnu við spennuhafa hluti

Ermar úr einangrandi efni fyrir vinnu með spennuhafa
hluti (IEC 60984:1990 (Breytt))

15.5.1996

3.12.1996

4.7.1996

16.3.2000

16.3.2000

6.11.1998

6.11.1998

5.11.1999

6.11.1998

4.6.2000

4.6.1999

4.6.1999

4.7.2000

16.3.2000

16.12.1994

4.6.1999

16.3.2000

16.3.2000

4.6.1999

4.6.1999

4.6.1999

4.6.1999

4.6.1999
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OEN(1) Tilvísun      Heiti samhæfðu staðlanna Fyrst birt
(Stjtíð. EB)(2)

CENELEC EN 60984/A11:
1997

Ermar úr einangrandi efni fyrir vinnu með
spennuhafa hluti

4.6.1999

(1) OEN: Evrópsk staðlastofnun:

- CEN: 36, rue de Stassart, B-1050 Brussels, sími +32 2 550 08 11, bréfasími +32 2 550 08 19 (www.cenorm.be).

- Cenelec: 35, rue de Stassart, B-1050 Brussels, sími +32 2 519 68 71, bréfasími +32 2 519 69 19 (www.cenelec.be).

- ETSI: BP 152, F-06561 Valbonne Cedex, sími +33 4 92 94 42 12, bréfasími +33 4 93 65 47 16 (www.etsi.org).

(2) Frá þessum degi tryggir notkun þessa staðals  að gengið sé út frá samræmi við grunnkröfur tilskipunarinnar sem hann tekur
til.

Athugasemd:

- Allar upplýsingar varðandi fyrirliggjandi staðla má fá annaðhvort hjá evrópskum staðlasamtökum
eða innlendum staðlastofnunum en skrá(1) yfir þær er að finna í viðauka við tilskipun Evrópuþingsins
og ráðsins 98/34/EB(2), eins og henni var breytt með tilskipun 98/48(3).

- Birting tilvísana í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna þýðir ekki að unnt sé að fá  staðlana á
öllum tungumálum bandalagsins.

- Þessi skrá kemur í stað allra skráa sem áður hafa verið birtar í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.

- Framkvæmdastjórnin annast uppfærslu skrárinnar.

(1) Stjtíð. EB L 32 frá 10.2.1996, bls. 32.

(2) Stjtíð. EB L 204 frá 21.7.1998, bls. 37.

(3) Stjtíð. EB L 217 frá 5.8.1998, bls. 18.
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Tilkynningar frá Hollandi samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins
og ráðsins 94/22/EB frá 30. maí 1994 um skilyrði fyrir veitingu
og notkun leyfa til að leita að, rannsaka og vinna kolvatnsefni

Lýst eftir umsóknum um vinnsluleyfi fyrir olíu og gas á svæði Q13

Efnahagsmálaráðherra konungsríkisins Hollands hefur tilkynnt að umsókn um leyfi til að vinna olíu og gas
hafi borist fyrir svæði Q13, sbr. kortið sem fylgir sem I. viðauki við reglugerð frá 1996 um leyfi fyrir olíu-
og gasvinnslu á landgrunninu (Stjórnartíðindi Hollands nr. 93) (sjá nánar í Stjtíð. EB C 345, 2.12.2000).

Í samræmi við 2. mgr. 3. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 94/22/EB er þeim aðilum sem eiga
hagsmuna að gæta hér með boðið að senda inn umsóknir um leyfi til að vinna olíu og gas á svæði Q13.

Umsóknir merktar ,,persoonlijk in handen� skulu sendar innan 13 vikna frá birtingu þessarar tilkynningar
í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna á eftirfarandi heimilisfang:

Minister van Economische Zaken,
�ter attentie van de directeur Olie en Gas�,
Bezuidenhoutseweg 6,
NL-2594 AV, Den Haag,
Nederland

Umsóknir sem berast eftir að tilskilinn frestur rennur út verða ekki teknar til greina.

Ákvörðun um leyfisveitingu verður tekin eigi síðar en níu mánuðum eftir skilafrest.

Nánari upplýsingar fást í síma (+31 70) 379 66 85.

Lýst eftir umsóknum um vinnsluleyfi fyrir olíu og gas á svæði P8

Efnahagsmálaráðherra konungsríkisins Hollands hefur tilkynnt að umsókn um leyfi til að vinna olíu og gas
hafi borist fyrir svæði P8, sbr. kortið sem fylgir sem I. viðauki við reglugerð frá 1996 um leyfi fyrir olíu-
og gasvinnslu á landgrunninu (Stjórnartíðindi Hollands nr. 93) (sjá nánar í Stjtíð. EB C 345, 2.12.2000).

Í samræmi við 2. mgr. 3. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 94/22/EB er þeim aðilum sem eiga
hagsmuna að gæta hér með boðið að senda inn umsóknir um leyfi til að vinna olíu og gasi á svæði P8.

Umsóknir merktar ,,persoonlijk in handen� skulu sendar innan 13 vikna frá birtingu þessarar tilkynningar
í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna á eftirfarandi heimilisfang:

Minister van Economische Zaken,
�ter attentie van de directeur Olie en Gas�,
Bezuidenhoutseweg 6,
NL-2594 AV, Den Haag,
Nederland

Umsóknir sem berast eftir að tilskilinn frestur rennur út verða ekki teknar til greina.

Ákvörðun um leyfisveitingu verður tekin eigi síðar en níu mánuðum eftir skilafrest.

Nánari upplýsingar fást í síma (+31 70) 379 66 85.

2000/EES/58/17
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Tilkynning um samstarfssamning á sviði sjónvarpsupplýsinga
(Mál nr. COMP/M.37.952 � EPS)

Þann 30. júlí 1999 barst framkvæmdastjórninni, sbr. 4. gr. reglugerðar ráðsins nr. 17(1), tilkynning frá
fyrirtækjunum Deutscher Supplement Verlag GmbH (DSV), Nürnberg, Starwatch Navigation Gesellschaft
für interaktive Kommunikation GmbH (Starwatch), Unterföhring, ZDF Enterprises Media- und
Beteiligungs-GmbH (ZDF), Mainz, Schweizerische Teletext AG (Swiss TXT), Biel, og Ringier AG
(Ringier), Zürich, um samning um hlutafélagið Europäische Programmdatengesellschaft EPS (EPS) sem
stofnað er samkvæmt svissneskum lögum með skráða skrifstofu í Sviss.

Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að tilkynntur samstarfssamningur geti fallið
undir gildissvið reglugerðar ráðsins nr. 17.

Framkvæmdastjórnin gefur því þriðju aðilum, sem eiga hagsmuna að gæta, kost á að koma hugsanlegum
athugasemdum sínum varðandi fyrirhugaðan samning á framfæri við sig. Samkvæmt 20. gr. reglugerðar
ráðsins nr. 17. gildir viðskiptaleynd um slíkar athugasemdir. Þær verða að  hafa borist framkvæmdastjórninni
innan 20 daga frá birtingu þessarar tilkynningar í Stjtíð. EB C 345, 2.12.2000. Athugasemdirnar má senda
til framkvæmdastjórnarinnar um bréfasíma (nr. +32 2 296 98 04) eða í pósti, með tilvísun til máls nr.
COMP/37.592 � EPS, á eftirfarandi heimilisfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate C
Office 2/112
Rue Joseph II / Jozef II-straat 70
B-1000 Brussels

(1) Stjtíð. EB 13, 21.2.1962, bls. 204/62.

Tilkynning framkvæmdastjórnarinnar

Lýst eftir umsóknum í tæknilega kolarannsóknaráætlun KSE fyrir 2001 á sviði
námuvinnslu  og kolanotkun

(samkvæmt 55. gr. sáttmálans um KSE)

Samkvæmt 55. gr. sáttmálans um Kola- og stálbandalag Evrópu stýrir framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna kolarannsóknaráætlun, sem lýst er í  leiðbeiningum til meðallangs tíma um tæknilegar
kolarannsóknir. Í þessari áætlun er kveðið á um styrki til verkefna á sviði námuvinnslu og kolanotkun.
Miðað er við fjármögnun sem nemur allt að 60% af áætluðum styrkhæfum kostnaði vegna verkefnisins
sem valið verður.

Tilhögun innsendinga umsókna er að finna í upplýsingarpakka í gagnagrunni framkvæmdastjórnarinnar
CORDIS RTD  á eftirfarandi netfangi:

http://www.cordis.lu/ecsc-coal/home.html

Sjá nánari upplýsingar í Stjtíð. EB C 348, 5.12.2000.

2000/EES/58/18

2000/EES/58/19
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Áætlunarflug

Útboðslýsing frá ítölskum stjórnvöldum, í samræmi við d-lið 1. mgr. 4. gr. reglugerðar ráðsins
(EBE) nr. 2408/92, vegna reksturs áætlunarflugs milli Olbia og Rómar, Cagliari og Rómar,

Olbia og Mílanó, Cagliari og Mílanó, Alghero og Rómar og Alghero og Mílanó

Í samræmi við a-lið 1. mgr. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 2408/92 frá 23. júlí 1992, um aðgang
bandalagsflugfélaga að flugleiðum innan bandalagsins, hafa ítölsk stjórnvöld ákveðið að hefja áætlunarflug
samkvæmt skyldu um opinbera þjónustu milli

- Olbia og Rómar
- Cagliari og Rómar
- Olbia og Mílanó
- Cagliari og Mílanó
- Alghero og Rómar
- Alghero og Milanó.

Skilyrðin fyrir rekstri þessa áætlunarflugs voru birt í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna C 284, frá
7.10. 2000.

Ef ekkert flugfélag hefur hafið eða er um það bil að hefja  áætlunarflug á fyrrnefndum leiðum, í samræmi
við skylduna um opinbera þjónustu, fyrir 15.2.2001, og án þess að fara fram á bótagreiðslur, hafa ítölsk
stjórnvöld ákveðið, í samræmi við d-lið 1. mgr. 4. gr. reglugerðarinnar, að takmarka aðgang að þessum
leiðum við eitt flugfélag og bjóða út  réttinn til þess að annast þessi flug, sem hefjast eigi fyrr en 15.3.2001,
að því tilskildu að  skilyrðum 4. mgr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 2408/92 sé fullnægt. Sjá nánar í Stjtíð.
EB C 354 og S 237, 9.12.2000.

Öll útboðsgögn, ásamt reglum um tilhögun útboðsins, og aðrar upplýsingar fást að kostnaðarlausu hjá:

ENAC � Direzione Generale
Via di Villa Ricotti n. 42
00161 Roma
Italy

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato Regionale ai Trasporti
Via Caprera, 15
09123 Cagliari
Italy

Tilboðin skulu send til ENAC � Direzione Generale á fyrrnefnt heimilisfang innan 30 daga frá birtingu
þessarar útboðslýsingar í fyrrnefndum Stjtíð. EB.

Skrá í stafrófsröð yfir vísindamenn sem framkvæmdastjórnin
tilnefndi 27. nóvember 2000 til setu í vísindanefndum sem komið

var á fót með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/579/EB

Framkvæmdastjórnin hefur birt skrá í stafrófsröð yfir vísindamenn sem hún tilnefndi 27. nóvember 2000
til setu í vísindanefndum sem  komið var á fót með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/579/EB.

Sjá nánar í Stjtíð. EB C 338, 29.11.2000.

2000/EES/58/20

2000/EES/58/21



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EBNr.58/24 7.12.2000

ÍS
L

E
N

SK
 ú

tg
áf

a

Tilvísun (1) Titill Lok þriggja mánaða
stöðvunartímabils (2)

Reglur um upplýsingaskipti � tæknilegar reglugerðir

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/34/EB frá 22. júní 1998 sem setur reglur um tilhögun
upplýsingaskipta vegna tæknilegra staðla og reglugerða og reglna um þjónustuskrifstofur
upplýsingasamfélagsins (Stjtíð. EB L 204, 21.7.1998, bls. 37 og Stjtíð. EB L 217, 5.8.1998, bls. 18).

Tilkynningar um drög að innlendum tæknilegum reglugerðum sem hafa borist  framkvæmdastjórninni.

2000-0641-NL

2000-0642-DK

2000-0643-B

2000-0644-NL

2000-0645-A

2000-0646-A

2000-0647-NL

2000-0648-NL

2000-0649-I

Úrskurður um breytingu á vörulagaúrskurði um
framleiðslu og meðferð matvæla (drög frá 20. október
2000)

Drög að lögum um breytingu á lögum um skatta á
tilteknar umbúðir og poka úr pappír eða plasti  o.s.frv.
og öðrum skattalögum (Skattstig með hliðsjón af
umhverfismálum, o.s.frv.)

Drög að ráðherrafyrirmælum um tilhögun á viður-
kenningu á varnarkerfum fyrir verðmætar vörur og
tæknilegar skýringar til framkvæmdar  konungsúrskurði
frá 15. febrúar 1999 um tilteknar aðferðir í tengslum
við örugga flutninga á verðmætum vörum

Reglugerð markaðsráðsins fyrir fóður um viðurkenningu
á góðum framleiðsluháttum á sviði dýrafóðurs 2000

Fyrirmæli borgarstjórnarinnar í Vín um tímabundna
viðurkenning á reykháfakerfinu ,,ATEC� loftrásakerfið
með brennslugasrás úr pólýpropýleni og ,,ATEC FLEX�
loftrásakerfinu með brennslugasrás úr pólýpropýleni

Fyrirmæli borgarstjórnarinar í Vín um tímabundna
viðurkenningu á sammiðja ,,ATEC-innblásturslofts/
brennslugasrás úr pólýprópýlen/stálplötu�

I. breyting á reglugerð markaðsráðsins um viður-
kenningu á góðum framleiðsluháttum á sviði dýrafóðurs
2000

Ráðherraúrskurður um breytingu á reglugerð um kröfur
sem gerðar eru til eigenda eða handhafa eyðingarefna

Drög að úrskurði um ,,ákvörðun á raunverulegu magni
vöru án vökva sem er að finna í forpökkuðum
geymsluumbúðum fyrir fisk í legi�

26.1.2001

(4)

(3)

5.2.2001

1.2.2001

1.2.2000

5.2.2000

7.2.2001

7.2.2001

(1) Ár � skráningarnúmer � upprunaaðildarríki.

(2) Á þessu tímabili er ekki heimilt að samþykkja drög.

(3) Ekkert stöðvunartímabil vegna þess að framkvæmdastjórnin hefur samþykkt ástæður fyrir aðkallandi samþykki sem
tilkynningarríkið bar fyrir sig.

(4) Ekkert stöðvunartímabil þar sem ráðstöfunin varðar tækniforskriftir eða aðrar kröfur í tengslum við skatta- eða fjármálaráðstafanir
samkvæmt þriðja undirlið annarrar málsgreinar 11. mgr. 1. gr. tilskipunar 98/34/EB.

(5) Upplýsingameðferð lokið.

2000/EES/58/22
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Framkvæmdastjórnin vekur athygli á dómi frá 30. apríl 1996 í málinu ,,CIA Security�  (C-194/94 �
Dómasafn I, bls. 2201) þar sem dómstóllinn úrskurðaði að túlka bæri 8. og 9. gr. tilskipunar 98/34/EB
(áður 83/189/EBE) á þann hátt að einstaklingar geti skírskotað til þeirra fyrir innlendum dómstóli og að
dómstólnum bæri skylda til að að neita að beita innlendri tæknilegri reglugerð sem ekki hefði verið
tilkynnt samkvæmt tilskipuninni.

Þessi dómur staðfestir orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar frá 1. október 1986  (Stjtíð. EB C 245,
1.10.1986, bls. 4).

Því leiðir brot á tilkynningarskyldunni til þess að viðkomandi tæknilegar reglugerðir gilda ekki og því er
ekki hægt að framfylgja þeim gagnvart einstaklingum.

Nánari upplýsingar um tilkynningarnar fást hjá stjórnsýsludeildum ríkjanna sem eru taldar upp hér að
aftan.

SKRÁ YFIR STJÓRNSÝSLUDEILDIR SEM ANNAST UMSÝSLU VEGNA
TILSKIPUNAR 98/34/EB

BELGÍA

Institut belge de normalisation/Belgisch Instituut voor
Normalisatie
Avenue de la Brabançonne/Brabançonnelaan 29
B-1040 Brussels

Me Hombert
Sími: (32-2) 738 01 10
Bréfasími: (32-2) 733 42 64
X400:O=GW;P=CEC;A=RTT;C=BE;DDA:RFC-
822=CIBELNOR(A)IBN.BE
Tölvupóstfang: cibelnor@ibn.be

Me Descamps
Sími: (32 2) 206 46 89
Bréfasími: (32 2) 206 57 45
Tölvupóstfang: normtech@pophost.eunet.be

DANMÖRK

Erhvervsfremme Styrelsen
Dahlerups Pakhus
Lagelinie Allé 17
DK-2100 København Ø

Hr. Keld Dybkjær
Sími: (45) 35 46 62 85
Bréfasími: (45) 35 46 62 03
X400:C=DK;A=DK400;P=EFS;S=DYBKJAER;G=KELD
Tölvupóstfang: kd@efs.dk

ÞÝSKALAND

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
Referat V D 2
Villenomblerstraße 76
D-53123 Bonn
Herr Shirmer
Sími: (49 228) 615 43 98
Bréfasími: (49 228) 615 20 56
X400:C=DE;A=BUND400;P=BMWI;O=BONN1;S=SHIRMER
Tölvupóstfang: Shirmer@BMWI.Bund400.de

GRIKKLAND

Ministry of Development
General Secretariat of Industry
Michalacopoulou 80
GR-115 28 Athens
Sími: (30 1) 778 17 31
Bréfasími: (30 1) 779 88 90

ELOT
Acharnon 313
GR-11145 Athens
Mr. E. Melagrakis
Sími: (30 1) 212 03 00
Bréfasími: (30 1) 228 62 19
Tölvupóstfang: 83189@elot.gr

SPÁNN

Ministerio de Asuntos Exteriores
Secretaría de Estado de política exterior y para la Unión
Europea
Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y
otras
Políticas Comunitarias
Subdirección general de asuntos industriales, energeticos,
transportes,
comunicaciones y medio ambiente
c/Padilla 46, Planta 2 a , Despacho 6276
E-28006 Madrid

Mrs. Nieves García Pérez
Sími: (34-91) 379 83 32

Mrs. María Ángeles Martínez Álvarez
Sími: (34-91) 379 84 64
Bréfasími: (34-91) 575 56 29/575 86 01/431 55 51
X400:C=ES;A=400NET;P=MAE;O=SEPEUE;S=D83-189
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FRAKKLAND

Délégation interministérielle aux normes
SQUALPI
22, rue Monge
F-75005 Paris
Me Piau
Sími: (33 1) 43 19 51 43
Bréfasími: (33 1) 43 19 50 44
Tölvupóstfang: suzanne.piau@industrie.gouv.fr
X400:C=FR;A=ATLAS;O=TEDECO;S=IDMI-SQUAL

ÍRLAND

NSAI
Glasnevin
Dublin 9
Ireland
Mr. Owen Byrne
Sími: (353 1) 807 38 66
Bréfasími: (353 1) 807 38 38
X400:C=IE;A=EIRMAIL400;P=NRN;0=NSAI;S=BYRNEO
Tölvupóstfang: byrneo@nsai.ie

ÍTALÍA
Ministero dell�Industria, del commercio e dell�artigianato
via Molise 2
I-00100 Roma

Mr. P. Cavanna
Sími: (39 06) 47 88 78 60
X400:C=IT;A=MASTER400;P=GDS;OU1=M.I.C.A-
ISPIND;
DDA:CLASSE=IPM;DDA:ID-
NODO=BF9RM001;S=PAOLO CAVANNA

Mr. E. Castiglioni
Sími: (39 06) 47 05 30 69/47 05 26 69
Bréfasími: (39 06) 47 88 77 48
Tölvupóstfang: Castiglioni@minindustria.it

LÚXEMBORG
SEE � Service de l�Énergie de l�État
34, avenue de la Porte-Neuve BP 10
L-2010 Luxembourg

M.  J.P. Hoffmann
Sími: (352) 46 97 46 1
Bréfasími: (352) 22 25 24
Tölvupóstfang: jean-paul.hoffmann@eg.etat.lu

HOLLAND

Ministerie van Financiën � Belastingsdienst � Douane
Centrale Dienst voor In- en uitvoer (CDIU)
Engelse Kamp 2
Postbus 30003
9700 RD Groningen
Nederland

Mh. IJ. G. van der Heide
Sími: (31 50) 523 91 78
Bréfasími: (31 50) 523 92 19

Mv. H. Boekema
Sími: (31 50) 523 92 75
Tölvupóstfang:
X400:C=NL;A=400NET;P=CDIU;OU1=CDIU;S=NOTIF

AUSTURRÍKI

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten
Abt. II/1
Stubenring 1
A-1011 Wien

Frau Haslinger-Fenzl
Sími: (43 1) 711 00 55 22/711 00 54 53
Bréfasími: (43 1) 715 96 51
X400:S=HASLINGER;G=MARIA;O=BMWA;P=BMWA;
A=GV;C=AT
Tölvupóstfang: maria.haslinger@bmwa.gv.at
X400:C=AT;A=GV;P=BMWA;O=BMWA;OU=TBT;S=POST

PORTÚGAL

Instituto português da Qualidade
Rua C à Avenida dos Três vales
P-2825 Monte da Caparica

Mrs. Cândida Pires
Sími: (351 1) 294 81 00
Bréfasími: (351 1) 294 81 32
X400:C=PT;A=MAILPAC;P=GTW-
MS;O=IPQ;OU1=IPQM;S=DIR83189

FINNLAND
Kauppa- ja teollisuusministeriö
Ministry of Trade and Industry
Aleksanterinkatu 4
PL 230 (P.O. Box 230)
FIN-00171 Helsinki

Mr. Petri Kuurma
Sími: (358 9) 160 36 27
Bréfasími: (358 9) 160 40 22
Tölvupóstfang: petri.kuurma@ktm.vn.fi
Vefsetur: http://www.vn.fi/ktm/index.html
X400:C=FI;A=MAILNET;P=VN;O=KTM;S=TEKNISET;
G=MAARAYKSET

SVÍÞJÓÐ

Kommerskollegium
(National Board of Trade)
Box 6803
S-11386 Stockholm

Mrs. Kerstin Carlsson
Sími: (46) 86 90 48 00
Bréfasími: (46) 86 90 48 40
Tölvupóstfang: kerstin.carlsson@kommers.se
X400:C=SE;A=400NET;O=KOMKOLL;S=NAT NOT
POINT
Vefsetur: http://www.kommers.se
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BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

Department of Trade and Industry
Standards and Technical Regulations Directorate 2
Bay 327

151 Buckingham Palace Road
London SW 1 W 9SS
United Kingdom

Mrs. Brenda O�Grady

Sími: (44) 17 12 15 14 88
Bréfasími: (44) 17 12 15 15 29
X400:S=TI, G=83189, O=DTI, OU1=TIDV, P=HMG DTI,
A=Gold 400,
C=GB
Tölvupóstfang: uk98-34@gtnet.gov.uk
Vefsetur: http://www.dti.gov.uk/strd

EFTA � ESA

Eftirlitsstofnun EFTA  (DRAFTTECHREGESA)

Rue de Trèves 74
1040 Bruxelles
Sími: + 32 2 286 1811
Bréfasími: +32 2 286 1800

Tölvupóstfang: DRAFTTECHREGESA @surv.efta.be
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Upplýsingar frá dómstól Evrópubandalaganna (1)

Dómur dómstólsins (sjötta deild) frá 13. júlí 2000 í máli C-243/97: Lýðveldið Grikkland gegn
framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna (uppgjör reikninga þróunar- og ábyrgðarsjóðs evrópsks
landbúnaðar - reikningsárið 1993).

Dómur dómstólsins (sjötta deild) frá 13. júlí 2000 í máli C-210/98 P: Salzgitter AG gegn framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna og Sambandslýðveldinu Þýskalandi (áfrýjun -  ákvörðun 3855/91/KSE (fimmti
lagabálkur um aðstoð til járn- og stáliðnaðarins) � tilkynning um fyrirhugaða aðstoð eftir að tilskilinn
frestur rennur úr - áhrif).

Dómur dómstólsins (sjötta deild) frá 13. júlí 2000 í máli C-36/99 (beiðni um forúrskurð frá Tribunal de
première instance de Liège): Idéal tourisme SA gegn belgíska ríkinu  (virðisaukaskattur - sjötta tilskipun
77/388/EBE - bráðabirgðaákvæði � áframhaldandi  undanþága fyrir millilandaflug með farþega og farm �
engin undanþága fyrir farþegaflutninga milli landa með langferðabifreiðum � mismunun - ríkisaðstoð).

Dómur dómstólsins frá 12. september 2000 í sameinuðum málum C-180/98 til C-184/98  (beiðni um
forúrskurð frá Kantongerecht te Nijmegen): Pavel Pavlov o.fl. gegn Stichting Pensioenfonds Medische
Specialisten (skylduaðild að atvinnutengdum lífeyrissjóði � samrýmanleiki við samkeppnisreglur � flokkun
á atvinnutengdum lífeyrissjóði sem fyrirtæki).

Dómur dómstólsins (fimmta deild) frá 14. september 2000 í máli C-238/98(beiðni um forúrskurð frá
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne): Hugo Fernando Hocsman gegn Ministre de l�Emploi
et de la Solidarité (52. gr. EB-sáttmálans (nú eftir breytingu 43. gr.) � tilskipun ráðsins 93/16/EBE �
ríkisborgari bandalagsins með argentínskt prófskírteini sem yfirvöld í aðildarríki viðurkenna að samsvari
háskólaprófi í því ríki í læknisfræði og skurðlækningum � skuldbindingar annars aðildarríkis gagnvart
umsókn um leyfi til að leggja stund á lækningar í yfirráðasvæði þess).

Dómur dómstólsins (sjötta deild) frá 14. september 2000 í máli C-343/98 (beiðni um forúrskurð frá
Pretura di Pinerolo): Renato Collino og Luisella Chiappero gegn Telecom Italia SpA (tilskipun
77/187/EBE vernd launþega við eigendaskipti á fyrirtækjum � flutningur á fyrirtæki sem stjórnað er af
opinberri stofnun, sem er hluti af stjórnsýslu ríkisins, til einkafyrirtækis með opinbert hlutafé � skilgreining
á hugtakinu launþegi � að hve miklu leyti fyrirtækið sem flytur tekur mið af samanlögðum starfsaldri
launþegans).

Dómur dómstólsins (fimmta deild) frá 14. september 2000 í máli C-348/98(beiðni um forúrskurð frá
Tribunal da Comarca de Setúbal): Vitor Manuel Mendes Ferreira og Maria Clara Delgado Correia Ferreira
gegn Companhia de Seguros Mundial Confiança SA (lögboðnar ábyrgðartryggingar fyrir vélknúin ökutæki
- tilskipun 84/5/EBE og 90/232/EBE � lágmarkstryggingarfjárhæð � grundvöllur skaðabótaábyrgðarinnar
� tjón sem fjölskyldumeðlimur tryggða aðilans eða ökumannsins veldur).

Dómur dómstólsins (fjórða deild) frá 14. september 2000 í máli C-369/98 (beiðni um forúrskurð frá High
Court of Justice (England & Wales), Queen�s Bench Division (Divisional Court)): The Queen gegn
Minister of Agriculture, Fisheries & Food (styrkjakerfi � gagnagrunnur � birting upplýsinga).

Dómur dómstólsins (fimmta deild) frá 14. september 2000 í máli C-384/98 (beiðni um forúrskurð frá
Landesgericht St. Pölten): D. gegn W. (sjötta tilskipun um virðisaukaskatt � undanþága vegna
læknismeðferðar sem er hluti af starfi lækna og tengdra stétta � álit læknis í barnfaðernismáli sem er
viðurkenndur sem réttarsérfræðingur).

(1) Sjá Stjtíð. EB C 335, 25.11.2000.

2000/EES/58/23
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Dómur dómstólsins (fimmta deild) frá 14. september 2000 í máli C-16/99 (beiðni um forúrskurð frá Cour
administrative): Ministre de la Santé gegn Jeff Erpelding (tilskipun ráðsins 93/16/EBE � túlkun á 10. og
19. gr. � notkun titilsins sérfræðingur í gistiaðildarríki af lækni sem fékk menntun í öðru aðildarríki sem
ekki er talin upp í skránni í 7. gr. tilskipunarinnar).

Dómur dómstólsins frá 19. september 2000 í máli C-287/98 (beiðni um forúrskurð frá Tribunal
d�arrondissement de Luxembourg): Stórhertogadæmið Lúxemborg gegn Berthe Linster, Aloyse Linster og
Yvonne Linster (umhverfismál - tilskipun 85/337/EBE � mat á tilteknum áhrifum opinberra framkvæmda
eða framkvæmda á vegum einkaaðila á  umhverfið � innlend sérlög  � áhrif tilskipunarinnar).

Dómur dómstólsins (fimmta deild) frá 19. september 2000 í sameinuðum málum C-177/99 og C-181/99
(beiðni um forúrskurð frá Tribunal administratif de Nantes) (mál C-177/99) og Tribunal administratif de
Melun (mál 181/99)): Ampafrance SA gegn Directeur des services fiscaux de Maine-et-Loire)
(mál C-177/99) og Sanofi Synthelabo, áður Winthrop SA, gegn Directeur des services fiscaux du Val-de-
Marne (mál C-181/99)  (virðisaukaskattur � skattafrádráttur � útilokun frá rétti til frádráttar  -
skemmtanakostnaður - meðalhóf).

Dómur dómstólsins (sjötta deild) frá 21. september 2000 í máli C-222/98 (beiðni um forúrskurð frá
Kantongerecht te Groningen): Hendrik Van der Woude gegn Stichting Beatrixoord (samningar og
yfirburðarstaða � kjarasamningur � framlag til sjúkratrygginga starfsmanna).

Dómur dómstólsins (fimmta deild) frá 21. september 2000 í sameinuðum málum C-441/98 og C-442/98
(beiðni um forúrskurð frá Diikitiko Protodikio Thessalonikis):   Kapniki Michailidis AE gegn Idrima
Kinonikon Asfaliseon (IKA) (gjöld sem hafa samsvarandi áhrif � útflutningur á tóbaki � álögð gjöld í þágu
félagsmálasjóðs).

Dómur dómstólsins (fimmta deild) frá 21. september 2000 í máli C-462/98 P:  Mediocurso �
Estabelecimento de Ensino Particular Ld.a gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna (áfrýjun �
félagsmálasjóður Evrópu � þjálfunaráætlanir � skerðing  fjárhagsaðstoðar � réttur til varnar � réttur til að
flytja mál sitt).

Dómur dómstólsins (fjórða deild) frá 21. september 2000 í máli C-19/99 (beiðni um forúrskurð frá
Supremo Tribunal Administrativo): Modelo Continente SGPS SA gegn Fazenda Pública (tilskipun
69/335/EBE � óbeinir skattar á fjármögnun � gjald fyrir útgáfu á skjali vottað af lögbókanda um
hlutafjáraukningu í hlutafélagi og breytingu á   stofnsamþykktum þess).

Dómur dómstólsins (fjórða deild) frá 21. september 2000 í máli C-124/99 (beiðni um forúrskurð frá
Sozialgericht Münster): Carl Borawitz gegn Landesversicherungsanstalt Westfalen (félagslegt öryggi
fyrir farandlaunþega � jöfn meðferð � innlend löggjöf sem kveður á um hærri lágmarksupphæð í tengslum
við flutning á afturvirkum lífeyrirgreiðslum til útlanda en við flutning innanlands).

Dómur dómstólsins (fimmta deild) frá 26. september 2000 í máli C-42/99 (beiðni um forúrskurð frá
Supremo Tribunal Administrativo): Fábrica de Queijo Eru Portuguesa Ld.a gegn Tribunal Técnico Aduaneiro
de Segunda Instância (frjálsir vöruflutningar � sameiginleg tollskrá � tollskrárnúmer � ostur eða kaseín -
reglugerð (EBE) nr. 3174/88).

Dómur dómstólsins frá 26. september 2000 í máli C-205/98: Framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna
gegn lýðveldinu Austurríki (vanræksla aðildarríkis á að standa við skuldbindingar sínar - tilskipun
93/89/EBE - tollar  - Brenner-hraðbrautin � bann við mismunun � skylda til að ákveða vegatollgjöld með
hliðsjón af kostnaði vegna  viðkomandi mannvirkis).

Dómur dómstólsins frá 26. september 2000 í máli C-225/98: Framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna
gegn lýðveldinu Frakklandi (vanræksla aðildarríkis á að standa við skuldbindingar sínar � opinberir
verksamningar � tilskipun 71/305/EBE, eins og henni var breytt með tilskipun 89/440/EBE, og
93/37/EBE � smíði og viðhald skólabygginga í héraðinu  Nord-Pas de Calais og umdæminu Nord).
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Dómur dómstólsins (fimmta deild) frá 26. september 2000 í máli C-322/98 (beiðni um forúrskurð frá
Landesarbeitsgericht Hamburg): Bärbel Kachelmann gegn Bankhaus Hermann Lampe KG  (stefna í
félagsmálum � karlkyns- og kvenkynsstarfsmenn � aðgangur að atvinnu og vinnuskilyrði � jöfn meðferð
� uppsagnarskilyrði).

Dómur dómstólsins frá 26. september 2000 í máli C-443/98 (beiðni um forúrskurð frá Pretura di Milano):
Unilever Italia SpA gegn Central Food SpA (tæknilegir staðlar og reglugerðir � tilkynningarskyldan og
frestur á samþykkt � beiting í einkamálarétti).

Dómur dómstólsins frá 26. september 2000 í máli C-478/98:  Framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna
gegn konungsríkinu Belgíu (lán gefin út erlendis � bann við hlutabréfakaupum einstaklinga sem búa í
Belgíu).

Dómur dómstólsins (fimmta deild) frá 26. september 2000 í máli C-22/99 (beiðni um forúrskurð frá
Pretura di Pinerolo): Cristoforo Bertinetto gegn Biraghi SpA (landbúnaður � samhæft markaðsskipulag �
mjólk og mjólkurvörur � mjólkurverð - 3. gr. í reglugerð (EBE) nr. 804/68).

Dómur dómstólsins frá 26. september 2000 í máli C-23/99: Framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna
gegn lýðveldinu Frakklandi (vanræksla aðildarríkis á að standa við skuldbindingar sínar � frjálsir
vöruflutningar � frestun á tollafgreiðslu � vörur í umflutningi � hugverkaréttur á sviði iðnaðar � varahlutir
til bílaviðgerða).

Dómur dómstólsins (fimmta deild) frá 26. september 2000 í máli C-134/99 (beiðni um forúrskurð frá
Supremo Tribunal Administrativo, Portúgal): IGI � Investimentos Imobiliários SA gegn Fazenda Pública
(tilskipun 69/335/EBE � óbeinir skattar á fjármögnun � gjald fyrir færslu í innlenda skrá yfir lögaðila �
gjöld greidd eins og um væri að ræða sektir).

Dómur dómstólsins (fimmta deild) frá 26. september 2000 í máli C-408/99:  Framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna gegn Írlandi (vanræksla aðildarríkis á að standa við skuldbindingar sínar - tilskipun
94/55/EB og 96/86/EB � vanræksla á að innleiða í landslög innan tilskilins frests).

Dómur dómstólsins (fyrsta deild) frá 28. september 2000 í máli C-193/99 (beiðni um forúrskurð frá
Sedgefield Magistrates� Court): sakamál á hendur Graeme Edgar Hume (félagsmálalöggjöf varðandi flutninga
á vegum � vikulegur hvíldartími - frestur).

Dómur dómstólsins (fjórð deild) frá 3. október 2000 í máli C-371/97 (beiðni um forúrskurð frá Tribunale
civile e penale di Venezia): Cinzia Gozza o.fl. gegn Università degli Studi di Padova o.fl. (staðfesturéttur
� frelsi til að veita þjónustu � læknar � sérfræðigreinar � þjálfunartímabil � þóknun � bein áhrif).

Dómur dómstólsins frá 3. október 2000 í máli C-58/98 (beiðni um forúrskurð frá Amtsgericht Heinsberg):
Sakamál á hendur Josef Corsten (frelsi til að veita þjónustu - tilskipun 64/427/EBE  - fagþjónusta í
byggingariðnaðinum � innlendar reglur um að erlend fagfyrirtæki skuli skráð í firmaskrár � meðalhóf).

Dómur dómstólsins frá 3. október 2000 í máli C-303/98 (beiðni um forúrskurð frá Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana, Spáni): Sindicato de Médicos de Asistencia Pública (Simap) gegn
Conselleria de Sanidad y Consumo de la Generalidad Valenciana  (stefna í félagsmálum � verndun á öryggi
og heilsu launþega � tilskipun  89/391/EBE og 93/104/EB � gildissvið � heilsugæslulæknar - meðalvinnutími
� vaktavinna talin með � starfsmenn í næturvinnu og á vaktaskiptum).

Dómur dómstólsins (fimmta deild) frá 3. október 2000 í máli C-380/98 (beiðni um forúrskurð frá High
Court of Justice (England & Wales): Queen�s Bench Division (Divisional Court)), The Queen gegn
H.M. Treasury (opnberir samningar � málsmeðferð við gerð opinberra þjónustusamninga- innkaupa og
verksamninga � samningsyfirvald � stofnun sem heyrir undir opinberan rétt).
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Dómur dómstólsins frá 3. október 2000 í máli C-411/98 (beiðni um forúrskurð frá Tribunal d�arrondissement
de Luxembourg): Angelo Ferlini gegn Centre hospitalier de Luxembourg (launþegar - reglugerð (EBE)
nr. 1612/68 � jöfn meðferð � einstaklingar sem eru ekki í innlendum almannatryggingarsjóði � embættismenn
Evrópubandalaganna � beiting gjaldskrár gagnvart útgjöldum vegna læknismeðferðar og sjúkrahússvistar
í tengslum við fæðingu).

Dómur dómstólsins (fimmta deild) frá 3. október 2000 í máli C-458/98 P: Industrie des poudres sphériques
gegn ráði Evrópusambandsins (áfrýjun � undirboð - reglugerð (EBE) nr. 2423/88 � kalsíummámlur � mál
tækt til efnismeðferðar �  rannsókn á undirboðum tekin upp aftur eftir ógildinu á reglugerð um undirboðsgjöld
� réttur á sanngjörnum réttarhöldum).

Dómur dómstólsins (sjötta deild) frá 3. október 2000 í máli C-9/99 (beiðni um forúrskurð frá Cour
d�appel de Grenoble, Frakklandi): Échirolles Distribution SA gegn Association du Dauphiné o.fl. (innlend
lög um verð á bókum).

Dómur dómstólsins (fimmta deild) frá 5. október 2000 í máli C-288/96:  Sambandslýðveldið Þýskaland
gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna (ríkisaðstoð � rekstaraðstoð � leiðbeiningar í fiskiðnaðinum
� 1. mgr. og c-liður 3. mgr. 92. gr. EB-sáttmálans (nú eftir breytingu 1. mgr. og c-liður 3. mgr. 87. mgr. �
réttur til varnar � rökstuðningur).

Dómur dómstólsins frá 5. október 2000 í máli C-16/98: Framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna gegn
franska lýðveldinu (vanræksla aðildarríkis á að standa við skuldbindingar sínar � tilskipun 93/38/EBE �
opinberir verksamningar á sviði vatns-, orku-, flutninga- og fjarskiptamála � rafvæðing og lýsing gatna í
umdæminu Vendé � skilgreining á verki).

Dómur dómstólsins frá 5. október 2000 í máli C-337/98: Framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna gegn
franska lýðveldinu (vanræksla aðildarríkis á að standa við skuldbindingar sínar � opinberir
innkaupasamningar á sviði flutninga - tilskipun 93/38/EBE � tímabundin beiting � léttar borgarlestir í
umdæminu Rennes � samningur gerður án undanfarandi útboðs).

Dómur dómstólsins frá 5. október 2000 í máli C-376/98: Sambandslýðveldið Þýskaland gegn Evrópuþinginu
og ráði Evrópusambandsins (tilskipun 98/43/EB � auglýsing og kostun á tóbaksvörum � lagastoð �
100. gr. A í EB-sáttmálanum (nú eftir breytingu 95. gr.)).

Dómur dómstólsins (sjötta deild) frá 12. október 2000 í máli C-3/99 (beiðni um forúrskurð frá Tribunal
de commerce de Bruxelles): Cidrerie Ruwet SA gegn Cidre Stassen SA og HP Bulmer Ltd (frjálsir
vöruflutningar - tilskipun 75/106/EBE � samræming að hluta til � forpakkaður vökvi � pökkun í ákveðinni
stærð � eplaedik � bann aðildarríkis gegn nafnmagni sem ekki er tilgreint í tilskipuninni).

Fyrirmæli dómstólsins frá 28. júní 2000 í máli C-116/00 (beiðni um forúrskurð frá Cour d�Appel, París):
Sakamál á hendur Claude Laguillaumie (forúrskurður � máli vísað frá).

Fyrirmæli dómstólsins (fjórða deild) frá 6. júlí 2000 í máli C-399/99 P: Fratelli Murri SpA gegn
framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna (áfrýjun � ósamningsbundin ábyrgð � fyrningarfrestur runninn
út).

Fyrirmæli dómstólsins (önnur deild) frá 13. júlí 2000 í máli C-8/99 P: Carmen Gómez de Enterría y
Sanchez gegn Evrópuþinginu (áfrýjun að hluta til vísað frá og að hluta til hafnað).

Fyrirmæli forseta dómstólsins frá 25. júlí 2000 í máli C-377/98 R: Konungsríkið Holland gegn
Evrópuþinginu og ráði Evrópusambandsins (beiðni um bráðabirgðaráðstafanir � aðgerð stöðvuð tímabundið
-  tilskipun 98/44/EB � lagavernd líftæknilegra uppgötvana).

Mál C-293/00: Mál höfðað 31. júlí 2000 af konungsríkinu Hollandi gegn framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna.



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EBNr.58/32 7.12.2000

ÍS
L

E
N

SK
 ú

tg
áf

a

Mál C-307/00: Beiðni um forúrskurð frá Nederlandenes Raad van State samkvæmt fyrirmælum frá
8. ágúst 2000  í málinu Oliehandel Koeweit BV gegn Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer.

Mál C-308/00: Beiðni um forúrskurð frá Nederlandenes Raad van State samkvæmt fyrirmælum frá
8. ágúst 2000 frá málinu NV Slibverwerking Noord-Brabant og  Glückauf Sondershausen Entwicklungs-
und Sicherungsgesellschaft mbH gegn Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Mál C-309/00: Beiðni um forúrskurð frá Nederlandenes Raad van State samkvæmt fyrirmælum frá
8. ágúst 2000 frá málinu PPG Industries Fiber Glass BV gegn Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer

Mál C-310/00: Beiðni um forúrskurð frá Nederlandenes Raad van State samkvæmt fyrirmælum frá
8. ágúst 2000 í málinu Stork Veco BV gegn Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer

Mál C-311/00: Beiðni um forúrskurð frá Nederlandenes Raad van State samkvæmt fyrirmælum  frá
8. ágúst 2000 í málinu NV Sturing Afvalverwijdering Noord-Brabant, NV Afvalverbranding Zuid Nederland
og UTR Umwelt GmbH gegn Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Mál C-321/00: Mál höfðað 30. ágúst 2000 af Sambandslýðveldinu Þýskalandi gegn framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna.

Mál C-322/00: Mál höfðað 30. ágúst 2000 af framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna gegn konungsríkinu
Hollandi.

Mál C-326/00: Beiðni um forúrskurð frá Diikitiko Protodikio Thessalonikis, fyrstu deild (þrír dómarar),
samkvæmt dómi þess dómstóls frá 31. janúar 2000 í málinu Idrima Kinonikon Asfaliseon (IKA) gegn
Vasilios Ioannidis.

Mál C-329/00: Mál höfðað 8. september 2000 af konungsríkinu Spáni gegn framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna.

Mál C-330/00 P: Áfrýjað var þann 11. september 2000 af fyrirtækinu Alsace International Car Services
(A.I.C.S.) dómi uppkveðnum þann 6. júlí 2000 af dómstól Evrópubandalaganna á fyrsta dómstigi (fimmta
deild) í máli T-139/99, Alsace International Car Services gegn Evrópuþinginu.

Mál C-333/00: Beiðni um forúrskurð frá Tarkastuslautakunta samkvæmt fyrirmælum þess dómstóls frá
31. maí 2000 í málinu Päivikki Maaheimo.

Mál C-336/00: Beiðni um forúrskurð frá Oberster Gerichtshof, lýðveldinu Austurríki,  samkvæmt
fyrirmælum þess dómstóls frá 26. janúar 2000 í málinu lýðveldið Austurríki  gegn Martin Huber.

Mál C-338/00 P: Áfrýjað var þann 14. september 2000 af Volkswagen AG dómi uppkveðnum þann
6. júlí 2000 af dómstól Evrópubandalaganna á fyrsta dómstigi (fjórða deild) í máli T-62/98 milli Volkswagen
AG og framkvæmdastjórnar Evrópubandalaganna.

Mál C-339/00: Mál höfðað 15. september 2000 af Írlandi gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.

Mál C-340/00 P: Áfrýjað var þann 15. september 2000 af framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna dómi
uppkveðnum þann 14. júlí 2000 af dómstól Evrópubandalaganna á fyrsta dómstigi (fjórða deild) í máli
T-82/99 milli Michael Cwik  og framkvæmdastjórnar Evrópubandalaganna.

Mál C-343/00: Mál höfðað 18. september 2000 af framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna gegn lýðveldinu
Frakklandi.
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Mál C-344/00 P: Áfrýjað var þann 18. september 2000 af Michel Hendrickx dómi uppkveðnum þann
13. júlí 2000 af dómstól Evrópubandalaganna á fyrsta dómstigi (fimmta deild) í máli T-87/99 milli Michel
Hendrickx og Evrópumiðstöðvar fyrir þróun  starfsþjálfunar (CEDEFOP).

Mál C-345/00 P: Áfrýjað var þann 19. september 2000 af Fédération nationale d�agriculture biologique
des régions de France (FNAB), Syndicat européen des transformateurs et distributeurs de produits de
l�agriculture biologique (SETRAB) og Sàrl Est Distribution Biogam, dómi uppkveðnum þann 11. júlí
2000 af dómstól Evrópubandalaganna á fyrsta dómstigi (þriðja deild) í máli T-268/99 milli Fédération
nationale d�agriculture biologique des régions de France (FNAB), Syndicat européen des transformateurs
et distributeurs de produits de l�agriculture biologique (SETRAB) og Sàrl Est Distribution Biogam og
ráðs Evrópusambandsins.

Mál C-346/00: Mál höfðað 20. september 2000 af konungsríkinu Belgíu gegn framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna.

Mál C-351/00: Beiðni um forúrskurð frá Vakuutusoikeus samkvæmt fyrirmælum þess dómstóls frá
18. janúar 2000 í málinu Pirkko Aulikki Niemi.

Mál C-353/00: Beiðni um forúrskurð frá VAT and Duties Tribunal, Manchester Tribunal Centre samkvæmt
fyrirmælum þess dómstóls frá 8. september 2000 í málinu Keeping Newcastle Warm gegn Commission-
ers of Customs and Excise.

Mál C-355/00: Beiðni um forúrskurð frá Diikitiko Protodikio Thessalonikis samkvæmt fyrirmælum þess
dómstóls frá 31. júlí 2000 (fimmta deild, þrír dómarar), í málinu Freskot AE gegn gríska ríkinu.

Mál C-359/00: Beiðni um forúrskurð frá Tribunal de commerce de Foix samkvæmt fyrirmælum þess
dómstóls frá  25. september 2000 í málinu Réunion des assureurs maladie gegn Jean Marc Laboup.

Mál C-370/00: Mál höfðað 4. október 2000 af framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna gegn Írlandi.

Mál C-371/00 P: Áfrýjað var þann 9. október 2000 af RJB Mining plc dómi uppkveðnum þann 25. júlí
2000 af dómstól Evrópubandalaganna á fyrsta dómstigi (önnur deild með auknum fjölda dómara) í máli
T-110/98 milli RJB Mining plc og framkvæmdastjórnar  Evrópubandalaganna, með stuðningi
Sambandslýðveldisins Þýskalands, konungsríkisins Spánar og RAG Aktiengesellschaft

Mál C-374/00: Mál höfðað 11. október 2000 af framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna gegn lýðveldinu
Grikklandi.

Mál C-265/98 tekið af málaskrá (beiðni um forúrskurð frá Juzgado de Primera Instancia No 35 de
Barcelona): Salvat Editores SA gegn José Copan Calbuig.

Mál C-266/98 tekið af málaskrá (beiðni um forúrskurð frá Juzgado de Primera Instancia No 35 de
Barcelona): Salvat Editores SA gegn Gianfranco Caminati.

Mál C-267/98 tekið af málaskrá (beiðni um forúrskurð frá Juzgado de Primera Instancia No 35 de
Barcelona): Planeta Océano Grupo Editorial SA gegn Rafael Bogas Cardeñosa.

Mál C-268/98 tekið af málaskrá (beiðni um forúrskurð frá Juzgado de Primera Instancia No 35 de
Barcelona): Planeta Océano Grupo Editorial SA gegn María Casas Minguélez.

Mál C-269/98 tekið af málaskrá (beiðni um forúrskurð frá Juzgado de Primera Instancia No 35 de
Barcelona): Planeta Crédito SA gegn Antonio Villar Castelao.

Mál C-270/98 tekið af málaskrá (beiðni um forúrskurð frá Juzgado de Primera Instancia No 35 de
Barcelona): Salvat Artel SA gegn Pilar López Aznar.
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Upplýsingar frá dómstól Evrópubandalaganna
á fyrsta dómstigi(1)

Fyrirmæli dómstólsins á fyrsta dómstigi frá 20. september 2000 í máli T-203/99: Patrizia de Palma o.fl.
gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna (embættismenn � orlof með hliðsjón af þátttöku í fagfélagi).

Fyrirmæli forseta dómstólsins á fyrsta dómstigi frá 12. júlí 2000 í sameinuðum málum T-94/00 R og
T-110/00 R: Rica Foods (Free Zone) NV og Free Trade Foods NV gegn framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna (beiðni um tímabundna undanþágu � öryggisráðstafanir � sykurvörur með uppsöfnun
vegna uppruna í EB/löndum og yfirráðasvæðum handan hafsins -  fumus boni juris - flýtimeðferð).

Fyrirmæli forseta dómstólsins á fyrsta dómstigi frá 20. júlí 2000 í máli T-149/00 R: Innova, Centro
euromediterraneo per lo sviluppo sostenibile gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna (beiðni um
tímabundna undanþágu � skortur á dómsvaldi).

Fyrirmæli forseta dómstólsins á fyrsta dómstigi frá 8. ágúst 2000 í máli T-159/00 R: Suproco NV gegn
framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna (beiðni um tímabundnar ráðastafanir � öryggisráðstöfun -
sykurvörur með uppsöfnun vegna uppruna í EB/löndum og yfirráðasvæðum handan hafsins).

Fyrirmæli forseta dómstólsins á fyrsta dómstigi frá 20. júlí 2000 í máli T-169/00 R:  Esedra SPRL gegn
framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna (opinberir þjónustusamningar � útboðstilhögun EB � beiðni um
tímabundnar ráðstafanir � tímabundin stöðvun á aðgerð � flýtimeðferð � engin).

Mál T-184/00: Mál höfðað 13. júlí 2000 af Zissis Christos Drouvis gegn framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna.

Mál T-238/00: Mál höfðað 11. september 2000 af International and European Public Services Organisa-
tion (IPSO) og Union of Staff of the European Central Bank (U.S.E.) gegn Seðlabanka Evrópu.

Mál T-239/00: Mál höfðað 28. ágúst 2000 af SCI UK Limited gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.

Mál T-242/00, T-243/00, T-257/00, T-258/00, T-259/00, T-265/00 og T-267/00: Mál höfðað 14. september
2000 af Compagnia Lavoratori Portuali s.c.a r.l o.fl. gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.

Mál T-247/00 og T-250/00: Mál höfðað 15. september 2000 af Società Cooperativa Veneziana Motoscafi
a r.l. o.fl. gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.

Mál T-251/00: Mál höfðað 15. september 2000 af Lagardère SCA, Canal+S.A. og Liberty Media Corpo-
ration gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.

Mál T-252/00: Mál höfðað 15. september 2000 af Cooperativa Ducale fra Gondolieri di Venezia s.c.a r.l.
m.fl. gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.

Mál T-298/00: Mál höfðað 18. september 2000 af Michel Hendrickx gegn Evrópumiðstöð fyrir þróun
starfsþjálfunar (CEDEFOP).

Mál T-307/00: Mál höfðað 25. september 2000 af Anne Puers gegn framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna.

Mál T-308/00: Mál höfðað 21. september 2000 af Salzgitter AG gegn framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna.

Mál T-309/00: Mál höfðað 26. september 2000 af S.A. Cimenteries CBR gegn  framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna.

(1) Sjá Stjtíð. EB C 335, 25.11.2000.
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Mál T-315/00: Mál höfðað 6. október 2000 af Associazione delle Cantine sociali venete og Cantina dei
colli berici gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.

Mál T-321/00: Mál höfðað 12. október 2000 af SINAGA, Sociedade de Indústrias Agrícolas Açorianas
SA, gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.

Mál T-322/00: Mál höfðað 13. október 2000 af Cecilio Alonso de Miguel og 20 öðrum aðilum gegn
framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.


